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C etere  tie ankaŭ la materiaj kaj idealaj m otivoj kun
tu iksigas. La literatura p roduk tado , ekzem ple, m ulte  de
p en d as  de  la pli-malpli a lta  estetika sen to  kaj klereco de 
Ia m ezaj klasoj (en la plej larga senco  de  tiu vorto). J u  
pil kleraj ili estaa, des pli bone  povas vivi la literaturistoj 
per aiaj verkoj.

P o r  ke la „elito* produktu  valorajn verkojn, necese estas, 
ke g i  estu  vera selektado de  talentoj, ĉ e  la aristokrataroj 
de  la pasin to , tiu  elito rekrutigis preskaŭ ekskiuzive en la 
altaj k la s o j ; oni m alm ulte  okupig is  pri la eblaj kapabluloj de 
la popolaj klasoj. Sed  ju pli intelekta kulturo penetros  inter 
popo lam aso j, des  pli facila estos  al proletario partopreni en 
tiuj p roduktem aj elitoj, se  li estas kapabla. Ebligi la d is 
vo lv igon  d e  kreemaj inteligentoj, vivigi ciujn talentojn kaj 
precipe genio jn , kiuj povas trovigi en la popola  m edio, ilin 
Ciujn kunlaborigi po r la progreso , jen unu el la plej bonaj 
rezultatoj de la m ovado celanta la pliklerigadon de I’ p o 
polo.

Ni d o  konstatas ne sole, ke la klerigado d e  I’ p o p o l
am asoj havas utilon en si m em , sed ankaŭ, ke tiu klerigado 
estas gravega, C*ar gi estas kondico de plia ag em o  de  la 
produktem aj elitoj.

Ni scias, ke en la rondoj malfavoraj al la demokratiaj 
ideoj, oni ofte asertas, ke la gvidantaj klasoj suficas p o r  
progresigi la civilizadon ; ke la laboristo  celas nu r  ebligi 
per sia laboro la ekzistadon de  tiuj gv idanta j klasoj. P o r  
apogi tiun opin ion , oni citas la ekzem plon  de  antikva G re
k i o ,  kie, efektive, la intelekta vivo koncentrig is  Ce a r is to 
krataro servata de pure pasivaj sklavoj. Sed oni forgesas, 
ke la antikva socia o rdo  bazata sur la sklaveco ne plu 
ekzistas ; la politika influo de r  popo lam aso j es tas  nun tem pe 
tiel forta, ke se oni lasus ilin dorm adi en  la malklereco, ili 
eble  detruus la civilizadon de  la elitoj, tiom  pli, ke in d i
viduoj el la popo lo , r i d i n t a j  dank’ al sia laboro, Cie p e n 
etras en la gvidantajn  klasojn kaj enkondukas  gern io jn  de 
.barbareco, se Ili ne havas sufican kulturon. N untem pe, ni 
povas elekti nur inter alte  instruita dem okratio  liveranta al 
la intelekta elito de  la nacioj novajn kaj valorajn ind iv iduo jn , 
au dekadencon de  la civilizado p ro  tio , ke la penadoj de 
la elitoj estus malhelpataj de  la malklereco de  I’ popolaj 
klasoj. s*# *

Kion iari po r  agi konform e al la postu lo j de  I’ p rog reso  ? 
Kion fari po r liveri al la popo lam aso j altan ku ltu ron  ? Estas 
evidente, ke la deviga popola  lernejo ne suficas. Fiksi la 
devigan vizitadon de la lernejoj g is  la dekoka au dudeka 
jaro  ankaŭ ne a tingas la celon, kiel ajn dezirinda kaj en 
kelkaj landoj - realigebla gi estas. Pli laŭcela es tas  la 
vasta sistem o de  la studprem ioj aplikata en  Nova Z e la n d o ; 
lati gi Ciuj kapablaj infanoj, post la popo la  lernejo , rajtas 
eniri en la liceon kaj u n iv e rs i ta to n ; tio  efikas, ke ia liberaj 
profesioj estas atingeblaj de la plej bonaj e lem entoj de la 
popolam aso.

Oni tiel evitas la ekonom ian malŝparadon, kiu konsistas 
en tio, ke oni ne utiligas multajn talentojn gus te  en la fakoj, 
kie ili povus plej bone  ekzercigi.

Sed, kvankam gi no tinde p ligrandigas Ia intelektan p ro 
duktadon de  la nacio, tiu s is tem o ne  sufice prikonsideras la 
intelektajn bezonojn de  ia laboristaj klasoj, iliajn aspirojn  al 
pli kompleta generala kulturo. P ro  ekonom iaj kauzoj oni 
akceptas por la superaj s tudoj nur tiun nom b ro n  d e  labor
istidoj, kiu estas necesa por alplenigi la m ankantajn  oficojn 
de  ia liberaj profesioj. Se en ia laboristaj klasoj estais pli 
m ulte da talentuloj ol estas necese por tio , ili ne povas 
esti allasataj al la supera instruado.

Ĉar la Nov-zelanda sistemo ne respondas la mpre foe- 
mui i tan postulan, nome certigi la organikan perianton de 
la popolamasoj plivastigante Abu intelektan horizonton feaj 
dosi al la dito Ja apogon de la proletariaro, ooi devas 
uzi alian Astemo», la sistemon de ia popolaj universitatoj.

Antaŭ ol skizi tiun sistemon kiei gi devus esti, ni neue 
faru kritikan ekzamenon pri la multaj provoj efektivigitaj en 
la diversaj landoj. ** *

O ni ja ne sufice konas Ciujn eksperim en to jn  faritajn en 
tiu fako. O n i nescias, ke kom binan te  certajn tiajn  eksperi
m entojn , on i de  nun  p ovu s  krei p lenan  s is tem on, kiu vere 
respondus  al n ia  celo. La katizo estas, ke in ter la d ivers
lande provitaj s is tem oj de  p o p o la  k lerigado , kiuj izole k o n 
siderataj ne  p lene  so lvas la p ro b lem o n , ekzis tas  nenia  k on 
takto.

Tiuj s is tem oj d iv id igas  Iau kvar g r u p o j ;
1. La pop o la j un iversita to j en  Prancujo kaj en  la latinaj 

l a n d o j ; ili celas n u r  veki Ce la p o p o lo  la sc ivo lem on je  la 
klerigaj aferoj.

2. La ang la  „U n ivers ity  E x ten s io n “ kun sia s is tem a in 
struado, la popo la j universita tkursoj en G erm anu jo  kaj 
Austrio, la no rvega j laboristaj akadem ioj kaj ta finnlandaj 
societoj de  popo la  k lerigado ; tiuj s is tem oj esstas pli-malpli 
analogiaj.

3. La popo la j laboratorio j de  Vieno kaj la usonaj p o 
polaj universitato j, kiuj es tas  veraj altaj lernejoj p o r  ta 
popo lo . r '

4. La superaj popo la j lernejoj en D anujo , kiuj, po r  U  
kam plaborlsta  klaso, « t a s  la plej perfekta tipo.

H-* 4*

En Francujo la popolaj universitatoj naskig is  el la in 
tima kun ligo , kiun la a fero  Dreyfus kreis in te r  la proletariaro  
kaj la burgaj intelektuloj.

Tiuj lastaj, kom pren in te  la utilecon partopren ig i la m a n 
laboristo jn  en la intelekta vivo, fond is  en  P a r izo  la unuajn 
tiajn un iversita to jn . Ilia iniciato estis  akceptita  kun vigla 
in tereso , kaj baldaŭ kelkaj popo la j universita to j kalkulis 
m ilo jn  da  vizitantoj, m ilojn da pagan ta j m em broj.

Tiuj universitatoj ne  celis esti lernejoj. Ili s im ple  intencis 
kon ig i al la popo lam aso j la belecon  d e  la m oderna  kulturo , 
ilin instig i al p ripensado , d o n i al ili pli da  intelekta kaj 
morala m atureco.

O ni kredis, ke tiun  celon  oni a t in g o s  p e r  paro lado j fa 
rataj d e  in telektu lo j kaj rilatantaj al ilia specialeco . La tiam a 
en tuz iasm o kauzis, ke multaj fam aj sciencistoj, verkistoj kaj 
artis to j vo lon te  kaj se n p a g e  sin  m etis  je  la d isp o n o  d e  la 
popolaj u n iv e rs i ta to j ; certe estas , ke  multaj auskultan to j 
estis  altiritaj al la paro ladoj p e r  la dez iro  koni tiu jn  fam u 
lojn. K rom  tio  estis  organizitaj kursoj pri la tem oj plej 
facilaj p o r  la p o p o lam aso  (E speran to , ang la  lingvo , s teno - 

S g ra ta d o ) ;  tam en , kom pare  al la pub liko  de  la paro lado j, la 
I no m bro  d e  la lernanto j Ciam estis  tre  m algranda. Sed  plej 
1 m u ltnom bra  estis  la Ceestado je  festoj d im ance organizitaj 

je la h o n o ro  d e  la laborista  poez io .
La plej g rava  el tiuj institucioj estas tiu nom ata  „La 

ko operado  de  la ideoj" en Parizo . M onata  ko tizaĵo  d a  
50  cen tim oj (2 0  sd )  ra jtigas  Ceesti Ciujn paro lado jn , recit
ado jn , ktp . okazantajn  dum  la m onato . N enia  alia k o n 
d ico  p o r  e n s k r ib ig o : la loko  estas m alferm ata al Ciuj sen 
diferenco p ro  politikaj a u  religiaj op in io j.

Malfaciliga estis la takto, ke lacigita de longa labortago 
au premita de la senlaboreco, la laboristo kun ne tute fre&a 
spirito alvenas vespere Ĉe la popola universitato. Li do
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bezonas  iom ekscitigan intelektan nutradon . Tial ia p ed a
g o g ia  p en ad o  renkon tigas  precipe e n  diversaj paroladoj, 
kiuj vekadas la sc ivo lem on. Sistem aj kursoj e s tu s  m al
helpataj p ro  la laceco de  la aŭskultan to j. O ni tam en povis 
g rup ig i je  serioj certan vicon de  p a ro la d o j ;  tiam aniere la 
instruado  es tas  pli b o n e  ord igata . Krom tio , m ona ta  revuo, 
la kajeroj de la popola universitato, e ldon ita  de  la «Ko
operado  d e  ia Ideo j" , presas la Ĉefajn paroladojn .

Ĉ io t io  kreis in ter la aŭskultan to j ian ligilon de  kam a
radeco, eĉ d e  solidareco, faris el ili kvazaŭ g randan  familion 
kun pli kultura spirito.

E n  la parizaj popo la j universita to j oni pov is  observi la 
unuajn kaj interesajn s im ptom ojn  de senta kaj socia!tendenca 
kom uneco  inter klasoj g is  tiam nete  apartigitaj.

(Daŭrigota) R. Broda.
Fondinto de la Internacia lnstituto por 

la intersango de ia sociataj spertoj.
Trad.1 A. R.

1 El t te  s Documents du Progr&s*.

Skizo pri Albanio
N un, kiam la Balkana milito altiris publikan atenton al 

B a lk a n io ,  estas konvene jeti kelkajn lumajn radiojn al 
A lbanio  —  lando m alm ulte  konata, pri kiu oni havas plej 
kontrauajn op in io jn . E n  ĉi tiu sk izo , dev ige  m allonga, mi 
penos  prezenti sciigojn  bone  kontrolitajn kaj havigitajn  de 
fidindaj germ anaj, francaj kaj italaj esplorintoj.

Vorto Albanio estas ne etnografia , sed  geografia  n o m o , 
simila je nom oj Siberio, Kanado, Austrio, ĉ i  estas aplik
ata al lando kun malprecizaj limoj, kiu kuŝas su r  Adria 
m arbordo  in ter 42-a kaj 40-a paraleloj de  norda latitudo. 
O rien te  Albanio ne transiras m erid ianon de  Jago Oĥrida. 
Plejprecize ĝia lim o estas difinita norde, nom e per rivero 
Nigra Drimo, kiu fluas el O ĥrida  lago norden kaj turn ig in te  
okcidenten enfalas Adrian m aron  Ĉe Alessio (Ljeŝ).

P o r  turka registaro , kiu neniam  zo rg is  pri naciaj emoj 
de  siaj regatoj, vorto  kaj ideo  mem de  Albanio ne  ekzistis 
oficiale. A nstataŭe, oni parolis nu r  pri vilajetoj de  Skutari 
(Skadar, ŝkodra), de  Jan ina  kaj parte de  M onastir (Bitoi). 
Vorto Albanio venas de albania urbo  E lbasan, kiu okupas 
precize geom etrian  centron de  Albanio -  inter O ĥrida lago 
kaj Adria maro, inter N igra D rim o kaj Argirokastro.

Albanio es tas  m onta  reg iono , kies m ontosupro j a ltigas ĝ is  
2 0 0 0  m. Izolitaj kavajoj kaj profundaj riverlitoj karakterizas, 
la reg ionon . N ur apudm ara  strio  enhavas m a l a l t a j n ,  dunojn  
kaj lagunojn , kiuj estas dividitaj per rokaj terkapoj kaj ter
langoj. O randa nom bro  da riveroj kaj riveretoj enkuras 
Adrian m aron, sed el ili nu r  unu estas ŝipirebla. O ĥrida 
lago  ne  apartenas  al Albanio ĉar sur ĝia  okcidenta bordo 
logas  slavoj de  M akedonio , lando  de  serbo-bulgaroj.

La logantaro  de  Albanio estas tre miksita kaj prezentas 
diversecon de  lingvoj, religioj, rasoj kaj kutimoj. K rud
maniere oni d iv idas ĝin je  a lbanoj kaj n e a lb a n o j; tiuj lastaj 
estas serboj, grekoj kaj cincaroj (m akedoniaj rum anoj);
turkoj logas nu r kvazaŭ provizore kiel militistaro, oficistoj, 
aferistoj.

Albanoj m em  sin nom as ŝkipetari kaj sian landon Ŝkip - 
erio, sed  fakte ili ne  form as unuecan p op o lon , ĉar ŝkipet- 
ariaj gen to j estas dividitaj ne  nur per m ontoĉenoj, sed  plie 
p e r  m alsamaj lingvoj, kutim oj, religioj, ŝk ip e ta ro j estas 
nom ataj am aŭto j —  de  turkoj, arbanasoj —  de  serboj,

albanoj —  de  ceteraj eŭropanoj. Kvankam tuta nom bro  de 
Ŝkipetaroj estas p roksim um e 1 ,5 0 0 ,0 0 0  (oni neniam d e 
nom bris  logantaron  de  tiu sovaga reg iono , tial oni nur 
konjektas la nom bron), ili konsistas el multaj gento j apar
tenantaj al du  g ru p o j:  nordaj gego j kaj sudaj toskoj. G egoj 
es tas  romkatolikaj kaj m uzulm anaj gen to j, toskoj estas grek
ortodoksaj gen to j. G ega lingvo diferencas de  la toska. 
G entaj malpacoj estas tiom  fortaj inter Ŝkipetaroj, ke kiam 
ekflamis ribelo ie en Albanio —  la turka registaro uzis por 
ĝ in  estingi ne  turkajn soldatojn , sed  ŝkipetarojn el alia 
gen to , malamika je  la ribela.

La deveno  de  la ŝkipetaroj ne estas ĝ is  nun klarigita, 
kaj iliaj dialektoj ĝ is  nun ne trovis sian lokon en la tabelo  
de la indo-eŭropaj lingvoj. O ni konjektas, ke gi estas pelasga 
lingvo  miksita kun la serba, greka, rumana. Nordaj gento j 
(gego j)  estas tre parencaj je serboj, precipe je serboj de 
M ontenegro . Ŝkipetaroj estas interesa popo lo , kiu konserv
igis sensange  en E ŭropo , kvazaŭ peco  de prahistoria Ilirio.

La estin teco de Albanio estas kovrita de preskaŭ plena 
m allum o. E stas  konata, ke en fino de la V la jarcento (p . K.) 
serbaj gen to j okupis  tu tan Albanion kaj d u o n o n  de G rek
i o .  Eĉ nun miloj da geografia j nom oj en G reklando mem 
atestas pri t i o : u rbeto  Serbia apud  m on to  O lim po, Moreja 
(P e lo p o n esa  rivero Bystrica, Livadia, Radoviĉi, Beluga, 
Dragovica, K lin o v o ; tiuj nom oj ekzistas en ĉiuj slavaj 
landoj. Similaj geografiaj nom oj ekzistas en Albanio. Tiu 
alfluo de slavoj supoz igas , ke ŝkipetaroj estas pli ol duone 
slavoj Iau sia s a n g o ;  la su p o zo  estas konfirmata de an tro 
pologiaj esploroj. Laŭ Deniker kaj aliaj, nordaj ŝkipetaroj 
apartenas laŭ sia korpa tipo  al serba raso. Ne estas mir
inde, ke albaniaj serbo j perdis sian lingvon, tio  estas ko
m una eco de ĉiuj slavoj — esti facile germ anigataj, magjar- 
igataj ktp.

P o s t  turka alveno B a n a n u jo n  (1 3 6 0  ĝ is  1390) ko- 
m enciĝ is  sanga kvincentjara batalo  kontraŭ la kristanaj 
p o p o lo j : ĉiuj ^ m a h o m e ta n o j  devis au forkuri au  subm etig i 
je eksterm ado. N ur ŝkipetaroj en siaj neenireblaj m ontoj 
konservis plenan aŭ tonom ion  kaj plenan liberecon daŭrigi 
internan interbatalon. En XV» jarcento la serbo  Stefano 
Ĉernojeviĉ pli konata sub  n o m o  Skenderberg  senfrukte provis 
unuigi tutan Albanion sub  sia regado, li eĉ malsukcesis 
pacigi Toskojn kaj G egojn .

Dum la X*, XI*, XI!a, XIII* kaj XIV» jarcentoj Albanio 
estis  sinsekve posedata  de grekoj, bulgaroj kaj precipe de 
serboj, kiuj havis kiel havenoj urbojn Ljeŝ (A lessio), Draĉ 
(D urazzo) kaj Avlona (Valona), krom tiuj de  Dalmatio. 
D um  la kvincentjara turka regado  Albanio estis laŭnom e 
turka v in je ta ro , sed  fakte gi ĝ u is  sian sovaĝan  sen d ep en d 
econ. Nordaj albanoj (is lam anoj) kunigis kun turkoj kontraŭ 
kristanoj. Sudaj albanoj male sub ig is  je greka civilizacio. 
Rusa sciencisto Rovinski pruvas, en sia granda verko pri 
M ontenegro , ke nordaj albanoj sencese  m iksigis kun serboj 
de M ontenegro , ke multaj m ontenegraj gen to j estas el 
A lbanio kaj reciproke.

Dum lastaj centjaroj estis  multaj provoj apliki ian alfa
beton al albanaj dialektoj, oni uzis kaj nun uzas  tri alfa
b e to jn :  grekan, turkan (araban) kaj latinan. Nun estas ver
sajne, ke la latina estos  so le  uzata.

La enlanda logantaro  en Albanio estas plene malklera, 
krom kelkaj miloj, kiuj form as la ŝkipetaran in teligentularon 
nur pro  tio ke ili povas  paroli kaj skribi en  fremdaj 
lingvoj. Enlandaj lernejoj estas fonditaj de  grekoj, italoj, 
aŭstrianoj, kiuj d isp u tas  pri paca alm ilito de la lando. Dum 
lastaj jarcentoj, sed  precipe dum  lastaj kvindek jaroj, A lbanio 
perd is  sian ŝkipetaran karakteron en la suda parto , su b  la
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influo de  la grekoj. Antaue la ŝkipetaroj log is  en tuta 
norda G rekigo, sur insulo Kortu, sed nun ili tute grekiĝis. 
Preveza, Janina kaj fine Argirokastro sinsekve markis la 
limon de  la greka lingvo. Nun la tuta suda d u o n o  de 
Albanio (lando  de  toskoj) kom prenas greke kaj Ĉiam pli 
forgesas sian lingvon. Sed norde sam tem pe okazis kon- 
traŭo, serboj subprem itaj de  turka kvincentjara regado  kaj 
albana prem ado parte m ahom etanig is , parte forkuris, parte 
estis ekstermitaj —  en regiono inter N igra D rim o kaj Nigra 
Monto. D etruo kaj barbariĝo a ting is  eĉ M alnovan Serbujon, 
iam florantan belan landon. Tiu cirkonstanco kauzis tion, 
ke oni erare komencis apartenigi al Albanio landojn kun 
tute alia historio, popo lo  kaj karaktero, ekz. urbojn D ja
kovo kaj Prizren, kiuj kuŝas en M alnova Serbujo, urbojn 
M onastir kaj K a s to ra ,  kiuj kuŝas en M akedonio. Sed tre 
prave grekoj aspiras al Jan ina  —  urbo  geografie  albania
—  kiu jam  dum  jarcentoj estas en limoj de greklingva 
teritorio. Nun oni starigis aŭ tonom ion  de  Albanio. Tio 
estas plej justa so lvo , nu r  je du k o n d r o j : unue ke estu 
aŭ tonom a vera Albanio, t. e. lando inter N igra D rim o kaj 
Argirokastro, due  ke Albanio estu vere au tonom a, sendependa 
de  kelkaj tro protektem aj regnoj. p  Stojan {peterburgo).

La vera aspekto de la milito
Kiom m ensoga estas la ofte audata  frazo pri la 

«gaja m ilito” m ontras per artikolo en „Berliner Illustrierte 
Zcitungu la fame konata k irurgo D-ro von  O ettingen , parto 
preninta en ia Rusjapana kaj Balkana militoj je ia servo 
de  TSerba ruĝa k ru c o :

P o s t  aktfino de  la terurega milita dram o su r  la Ilira 
duoninsulo  falis la kurteno.

k iu te m p e  ekzistis laŭdegantoj de  la milito, sed gia 
kruela esenco, la teruro kaj abom eno  faras dauran im preson 
nur sur tiun, kiu devis ekkoni kaj observadi la suferegojn  
de la batalado. Nek la kulturprogreso  de  la nacioj, nek la 
pliperfektigita tekniko de Tamuloj sang is  iel ajn la kruelecon 
de la milito. Kontraŭe! Dum en pli fruaj jarcentoj «la sovaĝa 
besto  en la horno" havis la konten tigon , batali kun  la m al
amiko okulo kontrahi okulo, mortigi lin —  ĉu per batilo 
ĉu per la dentoj — tio hodiaŭ  jam nur malofte okazas. 
La soldato estas ofte nur «kanonkaĈo“ . Ekzem ple  dum  
la Mandjura milito Rusaj regim entoj en ia daŭro  de  se 
majnoj estis fervoje veturigataj tra Azio, kaj, a lveninte  sur 
la batalejo, la bravaj hom oj falis, eĉ ne vidinte Jap an o n  en 
sia vivo. Do la «gaja m ili to - de  pli fruaj epokoj hodiaŭ ne 
plu ekzistas.

Kaj fine la tiel nom ata «humana pafa ĵo" , la hard- 
mantela k u g lo : el granda distanco ĝi fakte kaŭzas pli m al
gravajn vundojn ol pli frue, tamen, kiam oni trasercas la 
buĉadejon, jen kuŝas la de proksime trafitoj kun krevigitaj 
kranioj kaj eksplodintaj vejnoj. Krom tio la tre progresin ta  
moderna artilerio, kaŭzas per siaj plumbaj ŝrapnelkugloj la 
egale terurajn, poste  al gravaj, dangeraj infektoj kondukantajn 
vundojn, kiel la p lum bokuglo  de  niaj antauuloj.

Speciale kruela estas la fortikada milito, kiam kuratako 
estas ordonita. La militinĝenieroj kondukis la defendon eĉ 
de nefortikigita urbo al tia g rado  de  perfekteco, ke loko 
provizebla (ekz. Skutari, kuŝanta ĉe lago) povas esti kon 
siderata preskaŭ nevenkebla. La atakanto funkciigas la g ran d 
ajn sieĝkanonojn , sed ili generale ne faras m ulte  da m al
bono. Per grandaj tranĉeoj ii penas alproksim igi ai la 
fortikajo, ĝin ĉirkaŭpreni kaj detranĉi la akvalfluon. Sed  la 
defendanto por bari la vojon uzas la m albonfam an pikil
draton, kiu en ciu formo, ĉu kiel enfalejo, ĉu kiel t a l 

drato, efikas. La lasta es tas  s tresata  en la herbo  15 g is  
20 cen tim etro jn  su p e r  la ferfando , kaj alkurantaj pafistaro] 
teren ĵe tiĝas, kvazaŭ frapitaj d e  fulmo. K rom  tio la m eta l
fadenoj estas apenaŭ  troveblaj. Sed  la plej grava barilo 
estas Ia refaroj el pikildrato plektitaj, el kiuj eĉ sana  viro 
apenaŭ sukcesas sin liberigi. P o r  forigi tiajn m a l h e l p a j n  
en  M a n d ju ra  atakkolonoj estis  tu te  destinataj. Provizitaj 
per grandaj fertondiloj —  sen armiloj —  ili dev is  —  d e 
dicitaj ai m orto  — antaŭenkuri, cion tratranĉi kaj forigi, 
po r  ke on i povu  antaŭeniri trans iliajn kadavrojn.

E stas  ja vero, ke ofte  la m orto  su r  la batalejo venas 
tiel subite , ke ĝ i ne  alportas tu rm ento jn . Sed tiuj ĉi k o 
m encigas  tie, kie nur v und ig o  au krip ligo  okazas, ĉ i  tie 
havas lokon la plej alta tasko de  la milit-sanitara fako, la 
transporto , kiu ne  nu r devas liberigi la m ilitestron de  la 
nu n  ne plu taugaj batalantoj, sed antaŭ  Cio transporti ilin 
tien, kie ili trovos f legadon , kvietigon kaj resan igon , ĉ u  
en la nuna m ilito  la transporto rgan izo  povas  kontentig i 
Ciujn p o s tu lo jn ?  T io  d ependas  de diversaj cirkonstancoj, de 
1’ekzistantaj rim edoj kaj arangoj, la nom b ro  de  I’ vunditoj, 
la graveco  de la vundo j kaj an taŭ  Cio de la vojoj kaj s tra 
toj, sur kiuj devas pasi la transporto . Sur la bandaĝ-loko , 
ofte m eze  d e  la batalanta arm eo, oni surm etas la unuajn ' 
bandaĝo jn  provizorajn . Sed  tuj estas necese, plej u rĝe  fo r
igi la vund ito jn  —  kaj ofte  p o r  ili kom encigas nun tu rm en t
eg o  senegala . Kiel en M a n d ju ra  tiel ankaŭ su r  la Balkanoj 
la kom patindaj viktim oj devis p lurajn  tago jn  esti veturigataj 
paŝo  p o s t  paŝo  per senrisortaj bovoĉaroj sur kam poj kaj 
m albonaj vojoj. P ro  la nebonaj bandaĝoj Ciu ŝ tone to  sur 
la v o jo  kaŭzas cerbon-trafosantan  doloron , ofte ĝ is  bonfara 
sveno  okazas. En la Balkanoj la lacego de  m ulte da milit
istoj estis  tia, ke ili p o s t  oktaga transportado  metitaj en 
liton tuj p rofunde ekdorm is, ke eĉ la b an d aĝ ad o  de  d o lo r
iga vu ndo  ne  vekis ilin. N ur p o s t  24  ĝ is  36 horoj ili m al
fermis la o k u lo jn ! Kaj se  ekzistus ĉiam bonaj litoj au eĉ 
nur tegm entita j e jo j! En la M ukdena popo lba ta lo  la alfluo 
de eĉ g rave  vundito j estis  tiom  g randa , ke ili sur la sen 
risortaj Caroj kun trapafitaj kapoj en longaj vicoj devis 
a tendi, ĝ is  on i pov is  helpi al ili. En akra m alvarm o poste  
la plej m ulte suferantaj es tis  elserĉataj, kaj per bandaĝado  
au operacio  on i provis  havigi al ili kvietigon. En tiaj grandaj 
okazajoj devas ja manki helpantaj m anoj. O kaze  de  tiaj 
perdoj, kiajn alportas g randa  milito — oni ĉiam rem em oru 
tion — sanitara o rgan izo  ne povas  sufiĉi, alie tio estus  
troŝarĝo  de  la batalanta arm eo, kiu sen teb le  'paralizus gian 
puŝadforton .

Rezignacie B ronsart von  Schellendorf i a m 'd i r i s :  «Al Ciu 
vundito  alporti plej rapidan he lpon  kaj zorgan  flegadon  
estas deziro , kies efektivigo faras 'postu lo jn , kiuj tu te  rie 
p o v as  esti p le n u m a ta j . . .  La o rg an izo  estas bazita sur k o m 
prom iso  inter la dezirindo kaj a t in g e b lo !"  Eĉ M oltke d i r i s : 
«La hum aneco  devas esti flanken m etata  en  la ba ta lado , kaj 
la plej energia  m ilitado estas sam tem pe  la plej hum ana I “

Certe ni ne povas  kaj devas nei, ke la milito povas 
hodiaŭ ankoraŭ farigi nedeteneb la  m albono . Pri la fama 
frazo de  Jean  Paul en lia pacpred iko  18 0 8 : «La milito 
estas la fortiga ferkuracado de l’h o m a ro u oni ju g u  Iau scio 
kaj konsc ienco ; am baŭ eb le  rezo n o s ,  ke hod iaŭ  por la 
popoloj ekzistas ankoraŭ kaŭzoj, ekpreni la arm ilojn kaj 
sekvi la m ilitestron! Sed  al la senpripensaj ŝovin isto j —  
estas kutim e el tiu j, kiuj n e  mem venos  su b  la kugloj —  la 
m izerego  de  1’batalantoj estu  m eta ta  an taŭ  la okuloj.

D-ro von Oetingen.
Trad.: Joseph Sommer (Del. Lippstadt).
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Pri lerneja ŝparo
i

ĉ a r  Svisu jo  konsistas  el 2 2  kantonoj, kies ieĝaro  kaj 
institucioj estas m alsam aj, la ĉi subaj linioj priskribas nur 
la s ta ton  de  I’ lerneja ŝparo  e n  kan tono  Neuchatel. Cetere 
tiu  s ta to  estas an taŭ  tu te  ne longe  renovig ita  Iau sistem o 
sim pla, originala kaj praktika, kiu meritas ĉies in tereson  kaj 
a ten tan  s tudon , kaj kies im ito  en  aliaj reg ionoj estas tre 
konsilinda.

En Svisu jo  multaj bonfaraj kaj utilaj institucioj devenas 
ne  d e  Stataj, kantonaj au kom unum aj decidoj, sed estas 
iniciatitaj kaj subtenataj de  privataj personoj aŭ asocioj. Ankaŭ 
lerneja Ŝparado havas tian d e v e n o n ; ĝ i estas tako en la agado  
de NeuchSteTa Sparkaso.

Tiu en trepreno  estis  fond ita  antaŭ jarcento, en 1812, de 
kelkaj s indonem aj privatuloj, kiuj celis kolekti, zorgi kaj 
p ro c e c ig i  la m algravajn Sparojn, kaj instigi la popo lon  al 
tiu an taŭzorgem o. La unuaj direktoroj kaj kasistoj dedicis 
sian tem pon  kaj forton p o r  prosperig i tiun por ili sen 
profitan agadon , ĉar ili eĉ ne akceptis pagon  por siaj laboroj, 
sed kontraue p ropon is  malavare sian propran  havajon kiel 
garantion  kontraŭ eblaj perdoj. P recipe  citinda estas la 
nom o de  la fondin to  kaj unua direktinto S-ro Paul Louis 
A uguste  de  C oulon , kiu dum  44 jaroj estis  Ia vera anim o 
kaj Cefa laboranto  de  I’ institucio.

Iom p o s t iom tiu Sparkaso disvolviĝ is kaj farigis grava 
firmo kun ŝparuloj po  miloj kaj spezoj po  m ilionoj da 
frankoj. S ed  la spirito  kaj Ia celo restis la s a m a j : kreskigi 
kaj intensigi la p opo lan  ŝparadon por la generala  profito. 
Ankoraŭ nu n  tiu sparkaso ne  havas akciulojn al kiuj ĝi 
pagas  p rocento jn , nek konsilantojn  alte  salajritajn. La tuta 
profito , kiun ne rericevas la ŝparantoj, estas elspezita por 
publikaj utilaj entreprenoj. La Sparkaso tre ofte p run tedonis  
grandajn  sum ojn , je  tre malalta procento, al la kom unum oj 
aŭ al la Stato, kiam tiuj bezon is  m onon  por novaj progresoj. 
Ekzem ple ĝi iam p ru n tedon is :

400.000 fr. je 2 %  por konstrui novan modernan pundomon,
600-000 „ „ I %  . ,  akademion (poste universitato),
200.000 » „ I %  - malsanulejo,
300.000 . .  IV* %  , higienejo por ftizuloj,

kaj multajn aliajn sum ojn  p o r  konstruo  de lernejdom oj, en
konduko  aŭ p rogresigo  de  novaj industrioj k. t. p.

Tam en tiu Sparkaso restis privata a fe ro ; ĝin ap robas  kaj 
kontro las ia S tato; ĝ i helpas la Staton, Sed ĝi ne estas 
oficiala institucio. La jenaj ciferoj m on tros  gian nunan  g rav 
econ. En 1 9 l i  estis 74 .1 23  Ŝparantoj, t. e. 5 5  %  de  {'log
antaro  (kan tono  N euchatel havas 13 5 .000  lo g a n to jn ) ; ilia tuta 
ŝparajo estis  6 6 .0 4 8 .8 0 0  frankoj; po r la jaro  1911 estis 
deponitaj 1 0 .1 0 2 .2 0 4  frankoj, kaj la procentoj akiritaj estis 
2 .5 3 3 .8 1 8  frankoj. La meza popersona  ŝparo  estas, kalkulate 
laŭ la Ŝparantoj, 891 frankoj, kaj laŭ la tuta logantaro , 
4 9 5  frankoj. La ren to  de  I’ deponitaj sum oj restis preskaŭ 
Ĉiam 4 °/o kaj 3 1/* %  dum  kelkaj jaroj.

Tiuj nom bro j rilatas nur al vera popola  ŝparo, ĉar neniu 
povis depon i pli ol 4 0 0 0  frankojn (nun  5 0 0 0 ) ;  sed  ili 
ne  m ontras la tu tan  popo lan  ŝparem on, ĉar aliaj bankoj ankaŭ 
ricevas Sparojn j e  sam aj kondicoj.

N eu Chatel a Sparkaso  ankaŭ okupiĝ is  pri lerneja ŝparado 
d ep o s t  1883, sed nur en kelkaj urboj aŭ vilagoj. Tie la 
geinstru isto j r i c v i s  la m onon  d e  siaj lernantoj kom ence de  \ 
Ciu sem ajno  aŭ m onato , skribis la enspezojn  en specialan 
kontlibron enhavantan  folion p o r  Ciu ŝparanto . K opion de 
tiu folio ricevis la infano por k o n tro lo ;  je  la fino d e  I’jaro 
la sum oj estis  notitaj de  la oficistoj de  Sparkaso en ia Spar- 
libretojn d e  Tinfanoj. Sed tiu s is tem o ne  estis  tre praktika 
kaj ne Cie uzata. Multajn m onerojn la infanoj elspezis  sen-
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utile, kaj ili n e  ku tum is je  ŝparado. Alia so lvo  estas dezir
inda. NeuchateTa Sparkaso okaze de  sia jarcenta jubileo en 
19 12  faris veran oferon p o r  nova a rango  de  I’ lerneja Ŝparado. 

tDaurigota.) Q. Simele (Nenette!).

Vagonarŝipo aŭ tunelo?
La 8 au gusto  S-ro Asquith faris antaŭ la brita parlam ento 

tre favorajn deklarojn pri la projektita konstruo  de  subm ara 
tunelo  inter Francujo kaj Britujo. Antaŭ kelkaj sem ajnoj la 
K ongreso  pri la franca-brita tu rism o entuziasm e ap rob is  tiun 
projekton kaj decidis p ropagandi precipe inter Ia britaj 
politikaj m edioj, ĝ is  nun generale  kontraŭstarantaj, por 
atingi tiun  celon. Tam en tiu tunelo  estas nur unu el la 
tri solvoj proponitaj po r ebligi la transveturigon  sen vagon- 
ŝanĝo  in ter Calais kaj D o v e r : tunelo , vagonarŝ ipo  aŭ ponto .

Oni kalkulis, ke kreo de vagonarŝ ipo  kostus  Ĉirkaŭe 
50  m ilionojn  da frankoj, konstruo  de tunelo  2 00  m ilionojn, 
kaj s tarigo  de  p o n to  pli ol 5 5 0  milionoj. Inter la tri solvoj, 
tiu de  I’vagonarŝ ipo  do  estus  la malplej kara, kaj pro  tio 
ĝ i havas varmajn aprobantojn .

La plej a tentindaj ekzem ploj de vagonarŝipo j nun  en 
E ŭ ropo  estas tiuj konstruitaj de  I’ danaj fervojaj kom panioj. 
La geografiaj kondicoj de  tiu lando  igas tiun s is tem on nepre 
necesa por eb lig i la sen in te rrom pon  de I 've tu rado j,  kaj ĝi 
funkcias su r  distancoj da 2 ĝ is  40  kilometroj. Unu el tiuj 
Ŝipoj, tiu de Sallingsund, estis  kreata en 1872 kaj tiu de 
Storabelt inter K orsoer kaj N yborg  laŭ 25 kilometroj en 1883. 
Ambai! d o n is  kaj ankoraŭ donas  plej konten tigajn  rezultatojn. 
Ekzistas alia vagonarŝ ipo  inter K o penhag  kaj M alm oe sur 
distanco da 30  kilometroj. La plej rim arkinda el Ciuj tra
veturas la Baltan M aron inter G jedser kaj W arnem unde 
kaj transportas  tutajn vagonaro jn  sur distanco da pli ol 
40  kilometroj, dum  m aro ofte  estas tre ondm ove.

La kondicoj, en kiuj estis kreata tiu balta vagonarŝipo  
inter G jedsen kaj W arnem unde, estus  tre p roksim um e la 
samaj, kiujn renkontus la ingen iero  por la Sipo C alais-D over; 
sur tiu ekzem plo  la partianoj de  tiu so lvo  fundam entigas  
siajn plej trafajn argum ento jn .

La baltika vagonarŝ ipo  funkcias d ep o s t  IO jaroj, Ciutage 
transveturante  laŭ am baŭ direktoj la rap idvagonaron  
K openhag-Berlin . La translokigo  de T v ag o n aro  el ia fervojo 
su r  la Sipon okazas en W am em unde sur Stala p o n to  30  metrojn 
longa, leviganta je 5 metroj, kaj m ovata  per e le k tro ;  la 
su rŝ ip igo  de  T v ag o n a ro  estas farata tra la postk ilo  kaj la 
e lŝ ip igo  tra la antaŭkilo . La m arveturado, per la nunaj 
vagonarŝipoj, daŭras du horojn por 41 k ilom etro j;  sed la 
distanco Calais-Dover, per pli m odernaj ŝipoj, p ovu s  certe 
esti veturata dum  malpli ol unu horo.

La necesa tem po  por la translokigo  el la fervojo sur ia 
Sipon en  W arnem unde varias inter 12 kaj 18 m inutoj, sed 
tiu m anovro  povas esti m ulte  pli rapida, kaj oni kalkulas, ke 
pli bona o rgan izo  eb ligus  ĝ in  fari en m aksim um e 6 m inutoj.

Tiu ekzem plo de  T danaj fervojoj ŝajnas pli ol konvinka 
al la partianoj de  1’ vagonarŝ ipo  C ala is-D over; sed se  lli 
bezonus  aliajn ekzem plo jn , ili facile trovus ilin en Ameriko, 
kie pli ol 100  vagonarŝ ipo j nun funkcias, kelkaj su r  grandaj 
d is tan co j: 115 kilom etrojn sur la lago  Eriĉ, 3 8 5  kilometrojn 
su r  la lago  M ichigan inter C hicago  kaj P esh tigo .

La amerikaj vagonarŝipoj traveturas ne  nur lagojn , sed 
eĉ m a rp a r to j^  Jam  en 1878 oni estis  kreinta iun su r  la 
go lfe to  de New-York, kaj en aparte  malfacilaj kondicoj, ĉar 
pro  la tajdoj on i dev is  antaŭkalkuli, kiel en Calais aŭ  en 
D over, niveldiferencon da pli ol 3 metroj.

Tiuj amerikaj Ŝipoj, kom preneb le , estas provizitaj per 
plej m oderna  kom forto , kaj p rezen tas  ĉiujn oportunaĵo jn  
de  Ŝipego al Ia vo jaĝanto , kiu deziras e lvagon iĝ i dum  la
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lag- au m arveturado. K onsidero  de ciferoj konstatigas, 
ke ia kreo de  tiuj ŝipoj ne nur p ligrandig is  la gravecon de 
I’ transporto j, sed , kom pare kun la antaua sistem o, atentinde 
m alp lig randig is  la kostojn.

La s is tem o de 1'vagonarŝipoj estas d o  spertita. P o r  Calais- 
D over gi estas unu el ia plej allogaj p roponoj, Ĉar gi 
kaŭzas neniujn strategiajn kontraudirojn , kiuj, kion ajn oni 
pretendas, ankoraŭ dum longa tem po  ig o s  neakceptinda de 
I 'p le jm u lto  en Britlando la ideon pri tunelo . Fine, se  oni 
jam  nun eklaborus por krei tiun vagonarŝ ipon , ni povus ĝin 
uzi po r veturi al la Xla K ongreso  en Skotlando, dum  konstruo 
de  tunelo  daŭrus inter 8 kaj IO jaroj . . .

L  Poncet (Del. Lyon).

La mezurado de rtem po
K om parate kun la metra sistem o, la nune  uzata tem p 

m ezuro  Sajnas sufiĉe stranga. Mirinde estas, ke depost 
multaj jaroj, oni ne  forlasis m ezuradon tiel m alm ulte  re
gu lan , tiel neoportunan  kaj m a ls im p lan ; kial Ci tiu  ne estas 
konform igita Iau la dekum a sistem o, uzata po r ĉiuj aliaj 
mezuroj ?

La sekvanta jarcento  ne alprenos ĝ in , ĉar kiel tiuj de 
la H inoj kaj M oham etanoj, ĝi abso lu te  m alakordiĝas kun 
la sciencaj konoj, pri kiuj ni fieras, ŝa tinda j do  estas la 
klopodoj de kelkaj el niaj sam tem puloj, kiuj, konan te  la 
pozitivan tem pkalkulon, ne nur kritikas la nunan  uzadon —  
tio estas vere tro  facila — sed  al la efektivigotaj p ro 
gresoj, helpas per projektoj bazitaj su r  la dekum a s is tem o; 
nur tiuj projektoj estas ekzam enindaj, ĉar ili e s tas  pli lo 
gikaj kaj plifaciligas la astronom iajn  kalkulojn.

lun el tiuj projektoj, kies efektivigo estus  katizinta 
verajn p l i b o n a j n ,  publikigis an tan  dudek  jaroj ^ I l lu s t ra t io n * .  
Antan ne longe , S-ro Friedrich S tackelberg  siavice proponis  
m ezursistem on konforman al ia esprim itaj deziroj kaj kon 
ten tige  ansta taŭontan  la alian.

La historiisto Michele!, citita de la supredirita sangem ulo , 
d iras: «La almanako, pasanta en Ĉies manoj, estas alte 
grava kaj longdaura instruilo.* P o r  ke tiu e ldonajo  faru la 
servojn atendeblajn el ĝia graveco, necese estas unue  logik- 
igi la kalendaron kaj ĝ in  bazi sur la sciencaj konoj. Ne 
konsiderante la eblajn p ropono jn  rilate al la unua da to  de 
nova jarkom puto, ni citu la daton videble preferatan de  la 
p ro p o n an to :  la „1 Vendĉmiaire an 1 “ (2 0  sep tem bro  1792) 
kiun la scienculo Buchner nom as la «luma punkto  en  la 
h is to rio - kaj kiu per la proklam o de la R espubliko  en 
Francujo, sankcias la finon de  la reĝa potenco.

Laŭ la projekto Stackelberg, la tag o  havus 2 0  horojn 
dividatajn je 100 m inutoj, valorantaj po IGO sekundoj. 
Tio rem em origas pri la s is tem o antikve uzita de Ia R o 
manoj, kaj en la bibliaj rakontoj pluraj frazoj pruvas, ke 
la tago  ne estis dividita laŭ du partoj montrataj de la 
samaj ciferoj. La 24-hora  ciferplato estas kom una en Franc
ujo kaj aliaj lando j;  tiu reformo, kvankam nur parta, estas 
tre ŝatata de la personoj trairantaj longajn distancojn kaj 
devigataj vojagi per diverskom paniaj fervojoj. La sperto  al 
ili montris, kiom facila estas eraro en la konsultado de 
grandaj h o r a r o j ,  pro  la ebla konfuzo de tagaj kun noktaj 
horoj.

Sur la proponata  ciferplato trov iĝus:
O horo  ser 6 matene (nune).
O horo 5 0  minutoj ~  6  hor. 3 6  min. m atene (nune).

La nuna tagm ezo  farigus la kvina h o ro ;  la nova sesa 
horo  I ho ro  12  min. vespere (nune) kaj la 20 -a horo 
koincidus kun la 6 -a matene.

Citinda plibonajo de tiu sistem o estas, ke ĉar la ter
g lobon  oni dividus je 4 0 0  gradoj, ĉiu horo  koincidus kun

20-grada  daŭbo . La tu ta  g lo b o  farigus g ran d eg a  dudekhora  
horp lato  kies m ontrilo  — la sun o  — indikus sam tem p e  la 
horojn  kaj longitudojn .

G eografoj d iv id is  la g lo b o n  je  3 6 0  m eridianoj, nerealaj 
linioj trapasantaj am baŭ  po luso jn  kaj perpendiklaj al la 
ek v a to ro ;  sam e 3 6 0  cirkloj, paralelaj al la ekvatoro  kaj 
im age starigitaj de tie ĝ is  la po luso j, estas la latitudoj, ĉ i u  
el ia 360-onoj de  tiuj cirkloj estas nom ata  g rado . E n  la 
nuna  stato, la kvarono  de  la tera m erid iano —  proksim um e 
I O,OOO,OOI; m etro jn  longa —  divid igas je  90  la titudoj havantaj 
m eznom bre  p o  l l i  k ilom etroj (ekzakte 1 1 1 ,7 0 7  km ĉe la 
po luso j kaj 1 1 0 ,5 6 3  km ĉe la ekvatoro).

Kun la dudekhora  tagnok to , la teraj ĉefcirkloj estus 
tranĉataj d e  4 0 0  meridianoj, kaj kvaronon de  la m eridiano 
partigus  100  latitudoj po  proksim um e 100  kilometroj. P lie  
la s is tem o d e  la «horaj daŭboj* uzata en multaj landoj, 
adap tiĝus  eĉ pli bone  al la k v a rc e n to n  divido, pro  tio , ke 
m eridiano valorus  5 m inuto jn , IO meridianoj —  5 0  m inu t
ojn, kaj 20 m eridianoj —  tutan horon .

Kun ia nunaj dudekkvar oficialaj horoj, urboj kuŝantaj 
je  egalaj distancoj inter du daŭboj povas  trofrui au m al
frui ĝ is  tridek m inuto j je la norm ala loka h o ro ;  ansta taŭ  
tio, la dudekhora  tag nok to  kaj kvarcent m eridianoj eb ligus 
d iv idon je  kvardek horaj daŭboj po  kvindek dekumaj m i
nutoj (d u o n o  de  la nova  horo). Tiel, la loka ho ro  varius 
m aksim um e kvaronhoron , t. e. 25  dektunoj (18  niaj mi
nutoj).

•X' *

*5v

La jaro  as tronom ie  kom enciĝus  kun unu  el la kvar 
sezonoj, ĉu je la som era  au vintra solstico, ĉu je  la aŭtuna 
aŭ prin tem pa ekvinokso . N e malpli ekzakte estas, ĝ in  dat
umi de  la 20 m arto  aŭ  21 sep tem b ro  ol de  la 21 d ecem 
bro aii 21 junio. La prin tem pa ekvinokso  estas do  plej 
elektinda nov jartago  —  kiei rim arkigas S tackelberg  —  pro 
ĝia  koincido kun la renov igo  de  la naturo  en preskaŭ ĉiuj 
terpartoj.

La aplikado de  la dekum a s is tem o al la tagd iv ido  sek 
v igas por la jaro  la sam an re fo rm on ; ni d o  havus kalen
daron kun tridektaga m onato  kaj kvin aŭ ses pliaj tago j je 
la fino d e  1’jaro. T iu  p ropono  estis  jam  alprenata dum  la 
lasta parto  de  la 18-a jarcento  p o r  respublikana (revolucia) 
ka lendaro ; sed anstataŭ  la dektaga tiama sem ajno , la nova 
pro jek to  p roponas  la kvintagan. Tiu lasta sem ajno  estas 
uzita de  famaj popo lo j jam  en tre m alproksim a an tikveco ; 
o p o rtu n e  estas, ke ĝi d ividas la tridektagan m onaton  kaj 
la 365 -tag an  jaron  ne lasante restaĵon.

Tia estas, resum e, la nova nun  p roponata  tem pm ezuro . 
Cii estas facile efektiv igebla kaj ne  es to s  serioze kontraua 
batalata, se la personoj kapablaj ĝ in  triumfigi cie m ontras 
la m otivojn  por ĝia  akcepto. T ion pruvis la a lpreno  d e  la 
cen tr-eŭropa h o ro  en S v isu jo ;  la kon traŭprovoj en  kelkaj 
partoj d e  la lando  tuj m alsukcesis, kiam fa iniciatintoj, 
anstataŭ  trudi la reform on kun helpo  de  la registaro, ek
kon ig is  al Ĉiuj la gravajn  m otivo jn  p o r  anstataŭig i la Ĉef- 
urban ho ron  per tiu de  la ge rm ana  m erid iano (hordaŭbo). 
Sam e okazus  h o d ia ŭ : kom prenan te  la kialon de  la reform o, 
ĉiu ĝin akceptus, eĉ se tio  Sangus liajn kutim ojn.

La m alam ikeco kontraŭ  la nova  tem pm ezurado  ne  estos 
ŝ a t in d a ; kaj nia kalendaro , aŭ pli gus te  tiu de  la Rom anoj, 
de ili reformita 46 jarojn  an taŭ  J .K . ,  de  unu  papo  reviziita 
kaj depost la 15 ok tobro  1582  uzata de  ĉiuj europaj p o 
polo j (ekster Rusoj kaj orientaj katolikoj), tiu kalendaro 
m alaperos en  la b ib lio tekojn , kiel t iu  de  la E gip to j kaj 
M akedonoj. Philip Jamin.

Trad. E. B.
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Sunaj kaj akvaj banoj en Berno
Impresoj de Pariza kongresano

Kiam turistoj haltas en Berno, tli ĝenerale  restas nur 
kelkajn horojn . P o s t  rapida vizito  al la Federala Palaco, 
al la m alnovaj stratoj kun m onum enta j fontanoj kaj horloĝ- 
turoj, ili, krom tio  v idinte la Ursojn, opinias, ke ili sufice 
konas tiun urbon, kiu ne  estas tiel m ondfam a kiel la kosm o
politaj Luzern, Interlaken au xMontreux, laŭdataj de  sen 
nom braj gvidlibroj. G randa estas la eraro  de  tiuj tro  rap id
emaj vizitantoj. K iom  m ulte da interesejoj estas videblaj 
kaj eĉ lerneblaj en tiu m alnova urbo  ne so le  po r la artam 
anto, sed  ankan por la v ivobservan to  s e b a n ta  cie, kie li 
trov igas, tion , kio helpas al la p libon igo  kaj p libeligo  de 
la hom a vivo.

Mi Satas Bernon, ĝiajn m alnovajn stratojn  kuri la freŝaj 
arkajoj. ĝ iajn  originalajn m onum ento jn , ĝ iajn  artaĵojn, kaj 
ankaŭ —  kvankam oni malpli ofte parolas pri ili —  ĝiajn 
loĝanto jn . Simplajn m orojn ili havas. Iliaj infanoj estas 
m ultnom braj, belaj kaj fortaj, ĉ i  tie  oni povas paroli pri 
„p lim ultigo  de la logan to j" ,  ne  antaŭvidante la palajn vizaĝojn 
de  niaj grandurbaj au eĉ kamparanaj infanoj, su r  kiuj tiel 
pezas la heredaj s igno j de la alkoholo . En Berno multaj 
estas la senalkoholaj restoracioj, kie oni tu te  malkare povas 
m anĝi en bele  ornamitaj lokoj, kun floroj sur la tablo  kaj 
artaj pentrajo j su r  la muro.

Sed plej speciale min interesis la bonega  o rgan izado  de 
la riverbanoj kaj sunbanoj —  urbaj senpagaj servoj — kiuj 
sendube  p libon igas  la sanon Ĉe la infanoj kaj ĉe la p len
kreskuloj. S ub  la fenestroj de  la Federala Palaco rapide 
fluas Ia rivero A ar; unun el giaj brakoj on i arangis tiel ke 
naĝanto j kaj nenaĝan to j povu sendanĝere  sin bani su b  la 
kontrolado de naĝprofesoroj kaj gardistoj. La lernado de 
n aĝ ad o  estas deviga ĉe la Bernaj lernejoj.

La infanoj povas ludi su r  g randa  herbejo , kie ili estas 
tu te  liberaj kaj p lezure venas dum  libertem po. Lertaj n aĝ 
antoj piediras Iau la riverbordo unu kilom etron, eĉ pli, kaj 
sin je tas en la riveron, kies rapida fluo ilin rekondukas al 
la forirloko. A pud la riverbanoj estas du grandaj herbejoj, 
kie p rom enas homoj vestitaj nur per banpanta loneto . Ili 
estas adeptoj de la Kneipa aii alia natura kuracm etodo. Iii 
piediras en la roso, legas, kuras, dorm as, m angas tute libere: 
tie ĉi estas la sunbanoj au, pli guste , la aerbanoj —  ne kiel 
en la luksaj germ anaj kuraclokoj, en kiuj specialistoj kurac
istoj vendas  tiel kare tion , kio kostas tiel m alm ulte, nom e 
aero  kaj suno. Tie ĉi nenia lu k s o : vi malfermas pordon 
kaj sur herbejo  ĉirkaŭata per palisaro, kelkaj vestpendigiloj. 
Unu banpan ta loneto  estas ĉio necesa. Laŭvole vi piediras, 
kuras, uzas g im nastikaparato jn , m anĝas, legas, dorm as, eliras, 
sen ia formalajo. La banejo  estas ĉiam malfermata por ĉiuj. 
Malsanuloj sin flegas, sanuloj sin konservas bonsane. Ĉi tie 
ne  estas atletoj, sed h ig ienuloj, kiuj opinias, ke ni vivas tro 
maliarĝe en  niaj dom oj kaj en niaj vestajoj. Nenia aplaŭd- 
anta publiko por la plej fo r ta j ; unu  spla c e lo : la sano. Per 
kelkaj spesdekoj oni povas havi sim plan naturan tagm anĝon .

Tiu banejo  estis fondita kelkajn jarojn  antaue de partianoj 
de  naturm etodoj. K om preneble  oni unue  nom is  ilin frenez
uloj, sed p o s t  la sukcesoj de  iliaj m etodoj, Ia urbo  pli
g rand ig is  ilian lokon kaj pagas  por la gardisto j kaj aliaj 
elspezoj, sed tiuj elspezoj estas m ulte malpli karaj ol tiuj, 
kiuj rezultus el la konstruado  de pluaj malsanulejoj.

A pud  tiuj banoj p o r  viroj estas aliaj similaj p o r  virinoj. 
Ili estas tiel m ulte vizitataj de  la knabinoj kiel la viraj de 
la knaboj. G loro al la lerta urbestraro, kiu tiel bone  sin 
okupas pri la sano  de  la logantaro , ne a tendan te  ĝ is  ili 
m alsanas p o r  ilin kuraci.

En Berno ia infanoj estas multaj kaj sanaj. T io  estas |

! Ia agrabla vidajo, kiun mi realportis al Parizo, la lum urbo! 
Bedaurinde, la proksim an jaron mi ne  p o vos  montri ion 
similan al la kongresanoj. En mia lando on i preferas atendi 
ĝ is  la infanoj aii Ia hom oj estas m a lsan a j; pos te , oni penas 
ilin kuraci. . . .

E. Souchay, Paris.’

*  NOTOJ «
Por la balotrajto de la virinoj. - -  Tiu demando lasta

tempe faris gravan progreson. En Islando Ja du cambroj de la 
Parlamento decidis konsenti al la regnan to j la samajn rajtojn kiel 
al iliaj edzoj: ili do rajtos voĉdoni kaj elektigi.

La Parlamento de la Usona Stato Kentucky konsentis al la 
virinoj la voĉdonrajton por Ia lernejaj komisionoj, la Stato Michigan 
la saman rajton por ĉiuj boletoj, politikaj au aliaj. Unuanime la 
Senato de Arizona akceptis similan legon, dum la Registaro de 
Svedujo proponis al la Deputataro ^ p ro jek to n ,  kiu donus al la 
virinoj la samajn rajtojn ĝis nun rezervitajn al la viroj. -  Ai. O.

Muziko en Germanujo. - -  En la germana gazeto DieMusik 
estas publikigitaj interesaj ciferoj pri ia muzika vivo en Germanujo. 
Dum la vintro 1911—12 okazis en Berlino 1800 koncertoj, el kiuj 
cirkan I OOO estis luditaj sen profitespero. Ni tie ankaŭ trovas 
statistikon pri la ludado de la verkoj de la diversaj komponistoj. 
Dum la montrita tempo plej multe estis ludata Brabms, nome 1195 
fojojn, sed inter iii 592 estis kantoj au malgrandajoj; do, la unuan 
lokon, oni devas doni al Beethoven, kiu estis ludita 1120 fojojn, 
el kiuj 561 por orkestro aii koncertoj kun orkestro. Poste, Iau la 
nombro de la ludhaloj, venas Schumann (914), Schubert (794) 
Mozart (547), Liszt (529), Bach (521), R. Wagner (480), H. Wolff 
(-105), Reger (326), Strauss (322). Interese estus havi similan sta
tistikon pri aliaj landoj. — D. Vigodskij.

Perioda gazetaro en Rusujo. — Lau plej freŝdata sta
tistiko aperas en la imperio de Tearo (azia kaj europa Ruslando) 
sume 2167 gazetoj kaj jurnaioj. La etato de 1'gazetaro en Rusujo 
prezentas tre kolorplenan bildon, precipe Iau lingva flanko. Plej 
multe da gazetoj eldonigas en Peterburgo: 531 (24,5 %). Same 
en la metropolo de rusa Poluje, Varsovio, aperas multnombraj 
gazetoj: 204. El ceteraj urboj Kiew havas 69 gazetojn, Riga 59, 
Odessa 58, Tiflis 41, Vilno 41, Tomsk 14 k. t. p. Entute ekzistas
39 urboj kun 4 9 gazetoj, 33 kun 3, 36 kun 2, 79 po I gazeto. 
Entute gazetoj aperas en 246 urboj. Koncerne lingvojn plejmulte 
da gazetoj eldonigas en rusa lingvo: 1585 (73,1 %). En dua loko 
trovigas pola gazetaro: 234 (10,8 %). Poste sekvas lotisaj 47, 
estonaj 43, judaj (en hebrea lingvo kaj Jargonoj) 31 («31,9 "jo), ar
menaj 21, litovaj, 20 gruzinaj 13, ukrajnaj 12, tartaraj l i ,  blank
rusaj 3. ĉirknŭ 50 gazetoj aperas du- ĝis trilingve. Po unu gazeto 
eldonigas en sekvantaj lingvoj: angia, ĉeĥa, novgreka, rumana (en 
Ruslando ĝi estas nomata lingvoj moidavana), finna, funa, koreana, 
mongola, osjetina, sarta, turkestana kaj turka. — O. V. B.

. •. La fremdaj studentoj en Germanujo. ~- La prusa ministro 
de 1‘Publika Instruado kaj de la Ekleziaj Aferoj ordonis, ke la 
nombro de Ifremdaj studentoj vizitantaj Ia prusajn universitatojn 
ne superu maksimuman ciferon, kiu estos difinita per baldaŭa cirku
lero. Tiu decido celas forigi el la superaj lernejoj germanaj la rusajn 
studentojn, kies granda nombro kauzis diversfoje viglajn protestojn 
de 1’germanaj junuloj. — I .  P. (L.).

1 Mi estus dankema al ĉiuj samideanoj, kiuj bonvolus sendi al 
mi informojn pri sunbanoj en sia lando. (E. Souchav, 134, Boulevard 
Exelmans, Paris XVI*).



TRA LA 

ESPERANTA LITERATURO

Historio de la Esperanta movado en Saratov (1887-1912), 
trad. el rusa lingvo D-ro Kabanon. Librejo Esperanto, Lubjanskij 
projezd, 3, Moskvo. Prezo: Sin. 0.30.

Malmultaj estas tlaj monografioj pri la Esperanta inovado en 
unu urbo; tamen vere utilaj ili povas esti, ĉar, pli precize ol la 
generalaj historioj, ili ebligas difini la m alfacilo jn , kiujn ni ren
kontas sur nia vojo en nia dutaga propagando. Plie, ili pli Intime 
montras (ĉar pli proksimaj al la individuoj) ia pensodirekton de
fremdaj samideanoj, iliajn ideojn pri la Esperanta movado en aliaj 
landoj.

Laŭ tiuj vidpunktoj, vere instruoriĉa estas la Histono de niaj 
Saratovaj samideanoj, ĉ i  instruas, kiel nia movado daurigas sian 
vojiradon, kvankam mortas pioniroj, lacigas kunbatalantoj; gi pruvas 
ke, post kiam iu penado estis sensukcesa, ni ne devas senkuraĝiĝi, 
sed ĝin rekomenci, eĉ multfoje, ĝis la celo estos trafita. Precipe, 
tiu historio donas, kvankam ne eldiritajn, bonegajn konsilojn pri 
prudento kaj modesteco. Certe la autoro de tiu monografio mirus, 
se okcidentano dirus al li, ke la Saratovaj Esperantaj sukcesoj estis 
multfoje .brilaj*. Li ne estas kontenta pri ia rezultato de la Saratova 
propagando, kaj tiun pesimistan opinion li celas pravigi per jenaj 
ciferoj: .Lau statistiko farita de lokaj Esperantistoj, la nombro de 
personoj, kiuj iel montris intereson al Esperanto, superas 300; ali
ajn nekonatajn kaSitajn esperantistojn oni povas kalkuli 500—600 
Tiel oni povas diri, ke en Saratovo trovigas ĉirkaŭ 800—900 Esper
antistoj aŭ E s p e r e m u lo j .  Por urbo kun 29,000 logantoj tiu ĉi 
nombro estas tre malgranda.* Mi opinias, kontraue, ke tiu nombro, 
se ne mirinda, tamen estas kontentiga; ĉar ne al la tuta nombro 
de Saratovanoj oni devas ĝin kompari, sed nur al Ia nombro de 
personoj, kiuj pli-malpli interesigas al ia internacia afero; kaj nenie 
tiu nombro estas tre grava. Ni konsciu, ke nia afero progresas 
samgrade kun la internaciema kulturo.

Pro alia motivo la autoro estas pesimista, pro tio, ke li kom
paras la Saratovan aii orientan propagandon kun la okcidenta, kies 
rezultatojn — pro malveraj informoj — li vere trograndigas. .En 
okcidenta Europo, li diras, Esperanto kaj Esperantismo antaŭ de
longe farigis kutima fenomeno. Ili definitive eniris en la socialan 
vivon, ĉiuj scias pri ili, multaj uzas ilin, kaj neniu miras ilin. Granda 
serio de jurnalo] kaj gazetoj, ankan tiaj solidaj eldonajoj, kiel 
pariza Malin aŭ Journal havas Esperantajn fakojn . . .  komercistoj 
uzas la nomon Esperanto por siaj reklamoj; aeronaŭtoj nomas per 
tiu Cl nomo siajn aeroplanojn.* Ĉu niaj samideanoj cl Saratov ne 
transportis nin en ia feinan landon revitan de Esperantistoj? Ne, 
karaj amikoj; ne estas ankoraŭ Esperanta fako en le Malin nek en 
le Journal\ ĉu iu aviadisto nomis Esperanto sian aeroplanon? 
Eble, sed ne certe.

Ni vidu pli modeste nian propagandan celon. Ni ne preparu 
al ni dangerajn seniluziigojn. Des pli modestaj ni estos, ju pli 
kuraĝaj, persistemaj kaj venkopovaj. Vertido.

Artoi/ Dvgasinski. Lupo, hundoj kaj homoj, el la pola lingvo, 
trad Ur. Kulti (intern. mondliteraturo, n-ro 7). Magdeburg. Prezo:
0. 50 Sni.

Pri Adolf Dygasinski, S-ro Br. Kuhl en konciza antaŭparoio 
instruas nin, ke preskaŭ ĉiuj iiaj verkoj havas kiel temon la vivon 
kaj morojn de besto j. . .  Dum la anglo R. Kipllng montras la homon 
triumfantan super ĉiuj allaj kreitaroj, Dvgasinski tezas, ke patrino 
Naturo estras kaj favoras Ciujn egale, ke la homo trovigas, ne pii 
alte, sed sur sanie nivelo kun aliaj vivantaj^. En la novelo

.Lupo, hundoj kaj homoj* estas plej klare esprimitaj la teorioj de 
Dygasinski.

En la unua Capitro svarmas arboj, floroj, duspecaj bestoj en 
grandega arbaro. En ia dua aperas ia Cefa persono de I’novelo, la 
tupeto Buto, kiun la rakontanto edukas hejme kun hundoj kiel 
hundeton; sed iom post iom en sekvantaj ĉapitroj la Jupeto matur
a n t e  resovaĝiĝas. Farigas neeble ĝin konservi en kampara domo. 

i Ĝia mastro ĝin rekondukas en la naskarbaron, kie ĝi amikigas 
nur kun knabo preskaŭ tiel sovaga kiel ĝi. La du amikoj mortas 
preskaŭ samtempe, la knabo senvivigita de malzorgo, malvarmo, 
malsato; la lupo mortigita de la homoj.

Bona estas la stilo de la traduko, kaj mi opinias, ke la traduk
isto atingis ia veran celon de traduko, transvivigante multon el la 

i beleco kaj frefieco de la pola originalo.
S-ro Kuhl diras: .Multaj certe plendos ke mi, krom la vortoj

i generale de ĉiuj uzataj, tamen kondamnataj de kelkaj ortodoksuloj,
; kuragis enkonduki tute novajn vortojn.. .  Mi havas pravigon en 

la fakto, ke preskaŭ ĉiuj estas vortoj sciencaj, botanikaj kaj zoolo
giaj; mi prenis ilin el la latina lingvo.* Mi opinias, ke eĉ la plej 
fanatikaj .ortodoksuloj* ne plendos pri tia enkonduko. Neniam lli 
rifuzis al verkisto pruntepreni el la latina, greka aŭ aliaj lingvoj 
la necesajn sciencajn vortojn, precipe kiam la pruntoprenanto al
donas (kiel faras S-ro Kuhl) klarigan tabelon (p. 87). Sed kelkaj 
vortoj (kiujn ne montras la tabelo) estas aŭ nebonaj, aŭ senutilaj, 
aŭ malkorektaj, aŭ kripligitaj, ekz. fugi, kriblilo (kribri), ex-re (?)! 
ludis preferancon (?), ĝenigis (ĝenis), garderobo, inklusive (inklu
zive), ektaŭgo (?), pli alta (ol) superstico} (p. 47) stoplaro (?). Tiuj 
malmultaj makuletoj estas facile korekteblaj, kaj restos libro per
fekta kaj tute rekomendinda, same kiel aliaj specimenoj de tiu 
rava kolekto.

ii;* *

Muka Pogaĉiĉ, Konfeso, el la kroata lingvo, trad. Anto nija 
Joziĉiĉ. Kostajnica (K roatio j. Prezo (kun trasendo) Sm. 0. 60.

Jen novan specimenon de la kroata literaturo prezentas al ni 
S-ino Ant. Joziĉiĉ. En mallonga antaŭparoio, S-ro Mavro ŝpicer 
nin konatigas kun la aŭtorino, kiu .pli ol tridek jarojn servas la 
kulturon kiel instruistino, verkisto, kaj lasttempe kiel lerneja direk
torino kaj prezidantino de la unuigo de instruistinoj. . .  Siaj verkoj 
estas ornamoj de la literaturo kroata.8

La rakonto (93-paĝa) estas interesplena: ne sen profunda kor
i l o  oni legas la turmentegojn, lerte analizitaj^ de juna talenta 
kuracisto, kiu, post kelkaj feliĉegaj jaroj de dolca kunvivado kun 
Carma edzino, iom post iom dubas pri gia fideleco, elmordas mem 
sian koron pro senfundamenta jaluzo, aipuŝas la iam amitan ed
zinon al plej terura morto kaj preparas al si akrajn konsclencripro-
ĉojn kaj malluman vivofinon.

Bedaŭrinde la traduko ne estas senriproĉa. Eĉ al mi Sajnis, ĝin 
legante, ke dum la traduka laborado S-ino A. J. ellernis Esperanton. ' 
Efektive la stilo, malkorekta en la unua triono de la verko, poste 
bonetiĝas, dekroatiĝas kaj fine preskaŭ tute Esperantigas. Jen kelkaj 
ekzemploj de malbonajoj: sidinte ni... deprenis ci (I), memorigis (4), 
ĝis ci ne trankviligis (5), ci nek intencas (5), disturbi (5), orfiino 
(8), rapidigis (IO), tio ne estis Jus malfacila (12), ĉu d  scios ĉiam 
(15), satisfakcion (15), tiel karaj, ol kiam (17), tiki la ŝultrojn (20), 
sur mia sido (21), defias (31), malrica, malriĉulo (35, 73), kun la 
senco de .kompatinda, kompatindulo* depost (konjunkcio p. 36), 
ktp. Preskaŭ ĉiuj jus cititaj malkorektaĵoj estas plurfoje ripetitaj 
kaj iom difektas la plezuron de la leganto, ĉ u  S-ino A. J. nescias, 
ke ekzistas Literatura Asocio, kies Cefa celo kaj utilo estas tralegi 
kaj korekti la manuskriptojn kaj faciligi la eldonon de (alistile sen- 
riproĉaj libroj ? Verto.
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Bileto de blankbarbulo
Rigardo malantaŭen

Ordo ka j Libereco.

one estas en tiu ĉi komenco de jaro je t i  rigardon malan
taŭen kaj fari, por tiel diri, sian konsciencekzamenon.

N ia j legantoj pardonos, se, laŭ invito de nia kara direk
toro, ĝin m i faros publike, kaj, espereble, ili bonvolos min 
ne kulpigi pri kondamninda „ miismo*.

M i do relegis kelkajn el la artikoloj, kiujn m i verkis, 
precipe por L ingvo  Internacia, dum la lastaj jaroj.
...... (jojo kaj Malgojo!

Kun ĝojo, kaj m i konfesas kun iom da fiereco, kiam  
mi konstatas, ke ĉiam kaj Cie la saman programon mi 
senlace defendis, de la komenco de mia esperantista agado 
ĝis la hodiaŭa.

Sekve, m i certe ne lasis min direkti de momentaj aŭ 
personaj konfliktetoj, antipatioj aŭ simpatioj, sed m i obeis 
sole principojn kaj regulojn, kiuj, eĉ antaŭ ĉiu polemiko, 
Sajnis ja m  al m i plej ju s ta j ka j observindaj, ĉar konformaj 
al ia difinita vivkoncepto, vivfilozofio: ordo ka j libereco.

** *

Tiuj principoj, en sia apliko sur la lingva kampo, estas, 
ke al arta internacia lingvo, kiel estas la nia , firm a neŝan- 
celebla fundamento estas nepre necesa, ĉar ĝ i sola povas 
anstataui la lingvan tradicion, sen kiu neniu senrompa 
evoluado estas ebla, aŭ p li ĝuste neniu ajn evoluado, tial 
ke rompoj en la evoluado ĝin fa ta le  detruas: ne plu kon
tinua, ĝ i ne plu estas evoluado.

Dua principo estas —  kiu ne kontraustariis al la unua, 
sed forigas la senmovecon — ke, Ĉar ni sukcesis fa r i el 
nia lingvo, dank’ al tio, ke ĝ i ne estas por ni celo sed
ilo, lingvon vere vivantan, ĝia evoluado povas esti nur 
natura, kiel tiu de ĉiu vivanta j o ; tio signifas, ke la lingvo 
devas kreski ka j pltriĉiĝi nur laŭbezone, per la uzado, per 
la verkoj de la aŭtoroj, kiuj unuigas profundan respekton 
al la lingvo kun la kapablo pensi en Esperanto aŭ repensi 
en Esperanto la nacilingvajn verkojn, kiujn ili proponas al 
siaj esperantistaj legantoj.

ĉiu  alia metodo estus kontraŭnatura: per tro rapida, 
ofte tute arbitra ka j kaprica pliriĉigo ĝ i baldaŭ renversus 
la firm an komunan bazon ka j mortigus la lingvon. . . Oni 
ne kreskigas arbon eltirante ĝin el la tero kaj rompante 
ĝiajn radikojn!

Tiun ĉi naturan evoluadon — por konservi la internacian 
unuecon — konstatas, kontrolas ka j normaligas la oficialaj 
lingvaj institucioj: la Lingva Komitato ka j ĝia Akademio.

A l la scienculoj, rilate al la fa k a  ka j teknika lingvo, 
oni devas lasi plenan liberecon, ĉar ili solaj havas tie ĉi 
la necesan kompetentecon.

laborado, sed ke ĝ i estas ebla kaj sendanĝera nur sur la 
bazo de la naciaj societoj, nur en plena respekto de la 
sendependeco de tiu j ĉi naciaj —  en siaj landoj sed nur 
tie oficialaj —  societoj. Por tia unuigo m i ĉiam laboris, 
sed ĝin m i deziris ka j deziras internacian, ne supernacian 
aŭ ekstemacian; internacian „oficialan* karakteron ĝ i cetere 
ka j fa k te  ne povas havi. Hodiaŭ ankoraŭ m i ne sukcesas 
kompreni, kiamaniere povus funkcii normale, sur ia laŭleĝa 
bazo, poresperanta komitato, kies anoj estus elektitaj unuj 
de la naciaj societoj, la ceteraj de grupoj aŭ grupetoj . , . 
eble kontraŭ la unuaj. Kaj, kiam m i diras, ke tia organi
zajo Sajnas al m i sen kunteniĝo, vere „nekohera", m i certe 
ne diras tion por ofendi iun ajn, sed simple ĉar m i restas 
fidela . a l principoj, kiujn mi jam  de longe defendis, kaj 
kun la espero, ke jine  ni trovos kontentigan solvon en klara 
ordo ka j en de Ĉiuj respektata libereco.

N i do laŭeble devas plifortigi niajn naciajn societojn 
kaj plifaciligi aŭ krei inter ili intimajn kaj regulajn rila
tojn por fruktoporta kunlaborado.

Aliparte mirindan, internacian organizajon ni havas en 
nia praktika UEA, kvankam  ĝ i tute prave neniam pre
tendis a l ia ajn oficialeco. Privata institucio, ĝ i estas 
dank’al tio plene libera, kaj, sendanĝere, sur la aplika 
kampo, ĝ i  povas celi a l kiel eble plej granda internacieco.

Cian naskigon mi salutis kun ĝoja espero, sed multe 
pli gravaj, ol m i antauvidis, farigis ĝ ia j servoj en ĉiuj 
direktoj. Uzante la lingvon, utiligante ĝin, farante el ĝi 
per agoj ne celon, sed ilon, multe pli efike, ol ĉiuj niaj 
teorioj, ĝ i garantiis ka j garantias nian Esperanton kontraŭ 
skeptika kriticismo, kiu nenion edukante, Cion subfosas kaj 
detruas. Dum ni, cetere ne senutile, skribis ka j predikis, 
ĝ i agis ka j meritis al si la apogon de Ttuta Esperantistaro. 
Plezure tion m i ripetas hodiaŭ.

*  * 
■K*

Sur la organiza kampo, m i Ĉiam opiniis ka j ja m  diris 
en Boulogne-sur-Mer, ke dezirinda estas intemacia kun~

Kaj, dum mi relegas la artikolojn, en kiuj laŭpove mi 
defendis tiujn ĉi diversajn ideojn ka j instituciojn, a l la ĝojo, 
kiu rezultas de la konstato, ke ĉiam p li generale ili estas 
akceptataj de nia Esperantistaro, enmiksiĝas vera m algojo: 
kiom da malkomprenigoj naskis tiuj ĉi artikoloj, kiom da sen
utilaj, akraj, ofte personaj polemikoj ili elvokis, kiajn eĉ 
malnovajn amikecojn ili rompis, kiom da doloraj momentoj 
en ili ofte estas kasita j!

Se m i devus rekomenci, m i tamen rekomencus, ĉar alie 
m i ne povus; sed certe mi penus por forig i el tiuj Ĉi 
skribajoj ĉiun senutilan akrecon, ĉiun blindigan pasion; rni 
penus por meti en ilin iom pli da dolĉeco, da sereneco, 
da „ interna ideo * !

Tiel estu en estonteco!
Ĉar la batalo por ideoj ne tu j finigos, ĝ i almenaa 

farigu nobla, kiel decas inter samideanoj.
Tion m i tutkore deziras sur la sojlo de nova periodo, 

kiu espereble kondukos Esperanton a l fina  triumfo.

Th. Carl.
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KRONI KO
Aŭstrlo-Htingarlo.

Capodistria: La Istria Esp. Unuigo kaj Studenta Grupo de 
UEA festis la naskotagon de D-ro Zamenhof. — ĉerveny Ko ste lee: 
Malfermigis kurso kun 40 anoj; instruas S-ro F. Baliĉek. — Graz: 
Kurso en cambro de la Landes-Oberrealschule, gvidata de S-ro 
K. Bartei; 20 anoj. — La 26 decembro ia ĉi tieaj Esperantistoj kun
venis por adiaui sin de la gisnuna Del. de UEA kaj vicprezidanto 
de la Stiria Esp. Societo, S-ro D-ro K. Pettera S-ro D-ro Pettera 
eitis la unua pioniro de Esperanto en Graz kaj Stirio, fondis la 
St. E. S. kaj kunfondis la Akademian Esp. Societon en Graz Pro 
siaj meritoj li ankan estis elektata honora membro de St. E. S. -  
Lostiee: La 28 decembro okazis propaganda parolado de S-ro P-ro 
Frldrich, Del. en Prost^jov, antaŭ 200 personoj. Estis samtempe 
arangita malgranda ekspozicio. Kurso baldaŭ komencigos. — Isola: 
La 15 decembro parolado de S-ro P-ro D. Cessaro pri la vivo de i 
D-ro Zamenhof; 65 ĉeestantoj. — Kolozsvŭr: La Filozofia Fakultato 
de la universitato donis oficialan permeson al S-ro E. de R4k6czy, 
gvidi konstantajn kursojn. Nomkarto: La 5 decembro fondiĝis 
Esp. grupo kun OO membroj; prea.: S-ro A. Banckzy. — Olmŭtz: 
La 29 novembro okazis propaganda parolado por germanoj pri 
Esperanto kaj UEA de S-ro P-ro Murat)! en {'ambrego de la komerca 
akademio; la vizito estis bona. Sekve de tiu parolado malferm
igis kurso kun 30 anoj en germana reala lernejo; gvidas S-ro P-ro 
Murath. Plieti: La Laborista Esp. klubo arangis la 20 decembro 
publikan diskutadon pri Ja internacia lingvo. S-ro Iitti, klu funkciis 
kiel defendanto de Esperanto lerte kaj detale prezentis la historion 
de Esperanto kaj id o ; liaj klarigoj kaj refutoj estis tiom konvinkaj, 
ke brua aplaudo lin rekompencis. —- Sihattau: Post sukcesa parolado 
de S-ro .Jankovich komencigis kurso kun lo  anoj; instruas S-ro
Jankovich. ... I'neste: La perfektiga kurso gvidita de S-ro P-ro
D-ro Ghez finigis kun bona sukceso la 23 decembro. Antaŭ ol 
fermi la kurson, S-ro Ghez faris paroladon pri la oficialaj institucioj 
de Esperanto. Poste parolis S-ro D-ro Grandi, kiu transdonis al la 
instruinto belan donacon. La urbestraro permesis, ke sub au
spicioj de .Rondo Esperanta' estu gvidotaj du kursoj en cambroj 
de popolaj lernejoj. — Vili adi: La nova klubejo de la Esperanto- 
Vereln ftir Kftrnten* nun estas en Gasthof Rauter „Zum Hirschen*, 
Khevenhŭllergasse, kien oni bonvolu direkti ciujn sendaĵojn. La 
societo invitas la trapasantajn Esperantistojn a! vizito de sia klubejo.

Belgujo.

R ru ge s : La Esp. grupo malfermis kurson kun 25 lernantoj.

Britujo.

Bradford: S-ro J. T. Holmes faris la 14 decembro paroladon 
ĉe la di manca lernejo ĉe Great Horton pri D-ro Zamenhof kaj lla 
verko. Southport: S-ro G. W. Iddon, Del., faris paroladon la 
25 novembro antaŭ la V. M. C. A. pri UEA. - -  F-ino I.. Iddon in
struas du kursojn ĉe la urba teknika lemejo; 25 anoj.

Francujo.

Annecy: Kurso komencigis sub gvidado de S-ro Boucon. — 
Chi} tca u-Thierrv: S-ro (}. Delanone, Del., organizis en la loka grupo 
du kursojn, 31 anoj; li ankaŭ gvidas kurson en la urba kolegio 
kun S anoj F-ino Pagĉs malfermis specialan kurson por instruistinoj.
•— Draguignan: Kurso malfermigis kun IO anoj sub gvidado de 
S-ro Caire, prea. de la grupo kaj Del. — Fresnes: La 14 decembro 
okazis sukcesa propaganda festo, kiun ceestis ĉirkaŭ 6(X> personoj.
Oii konsistis el kantoj, deklamoj, muziko, lerte farita parolado de 
S-ro Kodi. P-ro ĉe la liceo de Douai, pri Esperanto kaj UEA, kaj 
el komedieto. Kurso malfermigis la 20 decembro. — Laval: La 
27 novembro S-ro Colas paroladis en la urbdoma ĉambrego; la 
gazetoj favore raportis. — Marseille: Krom la du kursoj jam okaz
antaj oni malfermis novan kurson Ce la .Societe des Stenographes-

Comptables* sub gvidado de S-ro Verlaque. — Post vizito al la 
jurnalo .Petit Pro venca! “, gia direktoro permesis la starigon de 
konstanta Esp. ekspozicio en la pubilka halo de la jurnalo. La 
grupo danke akceptos ĉiuspecajn E sp e ra n ta jn  por pliriĉigo de Uu 
ekspozicio. Adreso: 16, Piace de la Bourse. — Paris: S-ino Ferter 
faris la 24 novembro paroladon ĉe la Laborborso pri vojago al 
Berna Kongreso kaj tra Svisujo, kun lumbildoj. — S-ro Souchay 
parolis la 22 decembro en la Laborborso pri la Dublina striko kaj 
la kooperativa movado en Anglujo. — Parolado pri Esperanto kaj 
socialismo estis farita la 31 oktobro en la grupo socialista de Picbus. 
—• Saint-Dizier: La Komerca cambro voĉdonis sumon de 20 Sm. 
por Ia Esp, grupo de sia urbo kaj aprobis la generalan propagandon 
faritan por la disvastigo de Esperanto. — Toulouse: La kursoj de 
la grupo rekomencigis la 13 novembro sub gvidado de S-ro D-ro 
Chaiot. ĉ e  la Labora Borso okazas kurso kun 30 ano j; instruas 
S-ro L. Conques.

Germanujo.

Ansbadt: S-ro D-ro Ledermann, Del. en Augsburg, laŭ invito 
faris la 17. novembro propagandan paroladon; malfermo de kurso 
estas Intencita. — Bitterfeld: En novembro kaj decembro S-ro 
Roedlgcr faris paroladojn en stenografia kaj komercistaj unuigoj kun 
bona sukceso. Komencigis nova bone vizitata kurso. — Bodium: 
La 2 novembro la grupo arangis propagandan tagon; S-ro D-ro 
Linker el Hagen parolis antaŭ pli ol 200 personoj, el kiuj 112 ens
kribigis per kurso. — Dortmund: La grupaj kunvenoj nun okazas 
en ia nova kunvenejo hotelo Grafenhof, Hohe Strasse, ĉiuvendrede.
— Fra n kfur t a .M .:  La 12 decembro la loka grupo festis la nas- 
kigtagon de D-ro Zamenhof kaj tiun de la grupa prezidanto, S-ro 
Huminei, S-ro Kreutz faris la festan paroladon kaj transdonis al 
S-ro Hummel la gratulojn de la amikaro. — En Stenografen-Verein 
Stolze-Schrey S-ro Kreutz faris propagandan paroladon la 16 decem
bro; 60 personoj. — Friedrichsthal-Saar: La Esp. Rondo de Kazino 
malfennis novan kurson kun 14 anoj; instruas S-ro A. H$ft, Del 
--- Gŭnnigfeld apud G e Ise nk irdi e n : Nova grupo fondiĝis kun 25 
membroj; la kurso estas gvidata de S-ro A. Przyswitt, Del. — 
Fianau a. M.: Laŭ invito S-ro Kreutz, Frankfurt a. M., propagande 
paroladis okaze de nova kurso. — Heilbronn: La ĉefkunveno de 
la unuigo .Verda Stelo* okazis la 14 decembro. La prez. donis 
raporton pri ia pasinta duonjaro, kiu montras bonan progreson. La 
dua parto de la vespero estis dediĉita al festo de la naskigtago de 
D-ro Zamenhof; S-roj Bachmann kaj Frasch faris paroladojn rice 
apiaŭditajn. — Leipzig: En la unuiga „Vortrupp* S-ro Freiherr von 
Eickstedt faris paroladon pri sia vojago H ispan ion  per Esp. — 
Komencigis kursoj por la policoficistoj kaj la oficistoj de la libro- 
metia muzeo. - -  La 30 novembro la grupcr .Zamenhof' festis sian 
fondigfeston; la grupo .Leibniz* la 6 decembro arangis familian 
rondon. Ambaŭ manifestadoj havis bonan sukceson. — Mannheim: 
Post parolado ĉe la Vortruppanoj kaj Bontemplanoj S-ro D-ro Mulert 
sukcesis fondi du kursojn kun entute 20 anoj. — Stralsund: S ro 
R. Buhtz, Del., arangis novan kurson en la instruista unuigo, vizitatan 
de 30 anoj. — Waldsassen: S-ro Wagner, Del., fondis Esp. Grupon, 
al kiu aligis 60 membroj, kaj gvidas kurson kun 55 anoj.

Hispanujo.

Barcelona: Fondiĝis du novaj grupoj kun la nomoj .Esperanta 
Stelo* kaj .Minervo**; ĉe ambaŭ malfermigis kursoj gvidataj de 
S-roj A. Casas kaj A. Monitori. La 21 decembro la grupoj .Fajro 
el Barcelona kaj .Esp. Burgono* el Rubi organizis ekskurson al 
Rubi, kie ĉe la urbodomo okazis propaganda manifestado kun 
parolado pri UEA. Ceestis pli ol 300 personoj. — Palma: Mal
fermigis du Esp. kursoj gvidataj de S-roj G. Alomar kaj J. Aguilo.
— Saba del I: La 23 novembro la Aplech Esp. Grupo organizis Esp. 
literaturan kaj muzikan feston, kiu havis tre bonan rezultaton. La 
sama gTupo malfermis tri novajn kursojn kun ĉirkaŭ 55 anoj sub 
gvidado de S-roj J. Bracons, M. Tinais, C. Peig.
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ltalujo.
Cortemaggiore: La 16 novembro S-ro P-ro M. Carolfi paroladis 

antaŭ 150 personoj, inter kiuj la urbestro; tuj poste malfermigis 
kurso kun 35 anoj. — Fiorenzuola (TArda: La 23 novembro okazis 
parolado de S-ro P-ro M. Carolfi antaŭ ĉirkaŭ 300 personoj; kurso 
kun 60 anoj komencigis. — Verona: Rapida kurso por kleruloj 
komencigis ia 9 decembro; gvidanto estas S-ro A. Vaona. Parto
prenas cirkan 30 personoj.

Nederlando.
Groenlo: La 5 januaro S-ro HOlscher el Aachen paroladis kun 

200 lumbildoj pri sia vojago, kiun li faris kun sia edzino tra Italujo 
kaj Svisujo; 70 auskultantoj.

Rusulo.
Astraĥan: La Esp. Societo aranĝis la 23 novembro en la urba 

popola aŭdiiorio, senpage donita al la societo kaj ornamita per 
multaj flagoj, grandan festvesperon, kiu konsistis el koncerto, 
diversaj deklamoj, kantoj kaj muzikaj p re z e n ta j .  La ĉeestantoj 
atingis la nombron 1200. Estis ankaŭ arangita malgranda ekspozicio. 
Sekve de tiu sukcesa festo malfermigis kurso en komercaj klasoj, 
prizorgataj de 1'Komerca Ministerio. — Ĥarkov: La Esp. Grupo 
nun flavas propran sidejon en privata knaba gimnazio, kie okazas 
du kursoj gvidataj de S-roj M. Gutman kaj N. Karelskij. Ĉiumonate j 

estas a ranga ta amuzvespero kun koncerto kaj parolado. En oktobro 
parolis S-ro D-ro Sobolev pri la Naŭa, en novembro S-ro Karelskij 
pri UEA. — Kovno: Dank' al klopodoj de la Esp. Societo kursoj 
estas malfemitaj kun 60 lernantoj; instruas S-ro N. Biĉkov. — 
Lodi. La 20 decembro okazis balo arangita de la Lodza Esp. 
Societo. Poste sekvis deklamoj kaj koncerto. Ceestis ankaŭ 
samideanoj el Kalis, Zawiercie k. a. La gazeloj tre Iafore raportis.
— Peterburga: S-ro D. Vigodskij gvidas la novan kurson ĉe la 
universitato; IO partoprenantoj. - Fondigis la 10-a studenta Esp. 
Grupo kun 20 membroj. - La Esp. Grupo de la Teknologia 
instituto aranĝis la 29 novembro koncertvesperon kun balo, kiun 
ceestis cirkan 400 personoj. — Rakox> apud Czestudiova: S-ro
B. O lodovski malfermis kurson kun IO lernantoj de popola lernejo-

Svisujo.
Ge neve: Nova Esp. Klubo aranĝis la 19 decembro festeton 

okaze de la naskigtago de D-ro Zamenhof. La programo konsistis 
el parolado de S-ro H. Hodler pri D-ro Zamenhof kaj lia verko- 
kantado de F-ino Hartmann kaj diversaj muzikaj prezentajo] de 
S-ro P-ro Mallet, Del., kaj S-ino Hartmann. La kunveno estis bone 
vizitita.

Afriko.

Alexandrie: La 14 decembro fondigis nova societo .Espe
ranto*. S-ro G. Vilken, Del., faris paroladon dum la malferma kun
sido kaj gvidas la novajn kursojn.

Nord-Ameriko.
Beatrice: Fine de oktobro okazis la jara kunveno de la Nebraska 

Stata Kristana Celada Unio. En fa cambro de la komerca klubo 
estis faritaj 3 paroladoj de S-roj Lang, Wilson kaj Hulburt. Sekvis 
la Esp. diservo kaj Esp. prediko farita de S-ro pastro Chas. P. Lang. 
Ĉio havis plej bonan sukceson. — Philadelphia. Malfermigis kurso 
en Ia socialista dimanĉa lernejo; 30 anoj. — Topeka: Kurso komen
cigis en la centra Y. M. C. A. (Kristana Unuigo de junaj Viroj);
12 anoj.

Sud-Ameriko.
Montevideo. Malfermigis kurso sub gvidado de S-ro M. Fer

nandez; 74 partoprenantoj. — La 2 decembro S-ro Fernandez 
faris interesan paroladon antaŭ multnombra publiko, kiu per varma 
aplaudo montris sian kontentecon.

DEKA KONGRESO DE ESPERANTO
. ‘. Kongresa Gazeto. — La unua numero de la Gazeto de la 

Deka Kongreso antaŭ nelonge aperis, ĉ i  enhavas diversajn inter
esajn informojn pri Parizo kaj la kongreso, kaj estas ilustrita. 
Rilate al gia apero, Ia Kongresa Komitato komunikas al ni Ia jenan 
noton, pri kiu ni atentigas ĉiujn estontajn kongresanojn:

Kelkaj samideanoj demandis la Organizan Komitaton de la 
Deka, kial ĝi ne sendas al la kongresanoj, kiuj aligos inter januaro 
kaj augusto, ia jam aperintajn numerojn de la Kongresa Gazeto. 
Nu, tute simple ĉar Uo ne estas ebla. Por tion fari, ni devus scii, 
kiom da Esperantistoj partoprenos en la Deka Kongreso, kaj antan- 
presigi sufiĉan nombron da ekzempleroj de la Kongresa Gazelo — 
sed pri tio ni absolute ne povas havi ideon. Kaj se ni presigus 
nombron da ekzempleroj certe pli o! sufica — ekzemple 10,000 — 
ni farus senutile gravan elspezon.

Alifianke oni devas konsideri, ke la kongresanoj, kiuj aligas 
frue, tre faciligas la gravegan laboron cle la Organiza Komitato. 
Estas do tute juste, ke ili ricevu ian kompenson ~ nome plenajn 
kaj fretajn informojn pri la Deka.

Sed, ĉar por Ia samideanoj, kiuj logas en landoj malproksimaj 
de Europo, la templimo unue fiksita por ia aligoj, kiuj rajtigos al 
la ricevo de la Januara Kongresa Gazeto, esius eble iom nesufiĉa, 
la Organiza Komitato decidis, ke la Esperantistoj, kies aligon ĝi 
ricevos en januaro 1914, ankaŭ ricevos Ia unuan numeron de la 
Kongresa Gazeto. Poste oni aplikos la antaue fiksitan regulon, t. e. 
ke ia kongresanoj, kluj aligos en februaro ricevos la Kongresan 
Gazeton de marto, aprilo, ktp., tiuj, kiuj aligos en marto ricevos 
Ia numerojn de aprilo, majo, ktp.

e

Paroladoj pri la Kongreso. - Por helpi al tiuj, kiuj bon
volas labori por la sukceso de la Deka Kongreso, organizante parol
adojn pri la urbo Paris, la Loka Komitato kolektis lumbildojn de 
la plej belaj kaj famaj vidajoj de Ia urbo kaj de kelkaj najbaraj 
kasteloj. La samideanoj, kiuj deziras utiligi tiujn lumbildojn, devos 
kiel eble plej frue sin turni al la Loka Komitato, kiu sciigos ilin, 
je kioma dato ĝi povos sendi Ia kolekton. La kolekto estos send
ata afiankite, sed devos esti resendata tuj post la parolado al mon
trota adreso, per Ia elspezo de la p a r o l in to .

Fakaj kongresetoj. — La Organiza Komitato de la Deka 
rezervos, dum la dauro de la Kongreso, unu tagon, kiu estos eks
kluzive dedicata al fakaj kongresetoj, ĉ iu  kongreseto konsistos e l : 
le Vizito de la membroj de la Esp. societo al Ja estraro, membroj 
aŭ kelkaj eminentuloj de la franca samfaka societo; dum tiu vizito, 
oni Invitos la francajn personojn ĉeesti la kunsidojn de la Esp. 
societo. — 2e Vizitoj de monumentoj, muzeoj, laborejoj, ktp. inter
esaj por la specialistoj: dum tiuj vizitoj, klarigoj estos donataj de 
la samfakaj esperantistoj antaŭ la neesperantistaj samfakanoj kaj la 
publiko. — 3« Unu aŭ kelkaj kunsidoj, en kiuj oni pridiskutos 
demandojn teknikajn antaŭ la parizaj samfakanoj, kiujn oni invitos 
ĉeesti. Oni tradukos ati resumos la Cefajn esperantistajn paroladojn, 
kaj oni atentigos pri Ia facila diskutado en Esperanto de la tek
nikaj temoj.

• . Ekspozicio, vendejo. — Ili kuŝcs en malsamaj cambroj. 
La nura vendejo, jam tre granda per si mem, sed malgrandega 
kompare ia tutan Palacon Gaumont surkuras 400 m*. Prezidanto 
de Ja speciala komisiono estas S-ro Rousseau, 4, Place de la Rĉpu- 
blique, Levallois-Perret, Seine. Oni skribu al li!

Garantia kapitalo. — Je la I decembro 1913 ĝi atingis 
46,500 Fr. Krom tio la firmo Hachette & K-io donacis 2000 Fr, al 
la Kongresa Kaso kaj la franca Turing-Kiubo 250 Fr.

Alvojaĝado de la  kongresanoj. UEA arangos diversajn 
karavanojn pri kiuj informoj aperos en proksimaj numeroj de nia 
gazeto.

ĉ e  ia landlimo devoros helpantoj, kiuj peros inter ia dogano 
kaj donos al iii ciajn informojn kaj eventuale la rabatilon por la 
fervojoj, ĉ e  ĉiu stacidomo en Parizo estos instalita akceptejo kaj 
dejoros helpantoj.

*
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D I V E R S A J O J
. \  UEA en Londono. ~  Jen resumo de la jara raporto de 

la Ĝef-Delegito de UEA en Londono; ĝi trafe montras, kiel dis
vantigis nla Asocio en ia brita ĉefurbo.

Korespondado: La nombro de leteroj ricevitaj estis 1094, for
senditaj 1284; tuta movado 2378. l-a korespondado ĉiutage kreskas, 
kaj por montri lion, estas nur necese kompari la ciferojn por la 
periodo Nov.-Aprilo (1058) kun la periodo Majo-Okt. (1320).

Membroj: llia nombro superis ĉlujn esperojn. En 1912 estis 
170. Ni ne nur atingis tiun ciferon, sed malgraŭ la duobligo de la 
kotizado ni atingis 250 membrojn.

Entreprenoj: Tre grava estas la varbado de firmoj, societoj 
ktp., kiuj uzos Esperanton; nun 25 tiaj entreprenoj ekzistas.

Reklamoj: Por la lasta eldono la Del. havigis 8 reklamojn.
Vizitantoj: Dum la jaro la Del. havis la plezuron renkonti ĉe 

stacidomoj kaj alimaniere helpi 25 personojn. Multaj estis helpitaj 
de la aliaj Londonaj Del.; notinda estas granda karavano de 50 per
sonoj de Prancu jo, kiu venis al Londono dum la foresto de la Del. 
en Berno, kaj por kiu faris ĉiujn arangojn Policana Del. Atcom, 
helpita de S-ro Blaise kaj aliaj.

Komerco: La Del. ofte havis okazojn skribi aŭ viziti firmojn 
pri diversaj informpetoj, kaj per tio faras bonan propagandon, ĉar 
H tiam povas pruvi, ke nia lingvo estas nun efektive uzata en 
komerco. Interalie li sukcesis interesi la .Board of Trade*, kiu 
ofte havigas por li utilajn informojn.

Gvidfolio tra Londono: Dank'al monhelpoj de dlversaj Lon
donaj grupoj kaj individuoj, gvidfolio estis presita po 5000 ekz.

Paroladoj: Multaj paroladoj estis faritaj ĉe grupoj kaj kun
venoj en diversaj partoj de Londono, de la Delegitoj kaj de nia 
estimata Prezidanto, S-ro Mudie. Citindaj estas ankaŭ la sukcesaj 
subĉielaj kunvenoj ĉe Hyde Park. ĉar ciufoje oni aludis pri UEA 
kaj gia bona laboro.

Garantia kapitalo: La Del. kolektis por ĝi 1000 frankojn 
(400 Sm.).

Servoj: La servoj ankaŭ kreskas; dum la jaro la Del. faris 
entute 268. el kiuj 82 estis sole por komerco. Kelkaj ekzemploj 
de la tre diversaj servoj plenumitaj aperis en la Dokumentaro de 
la 4« Kongreso de UEA (paĝ. 18-19).

Krom tio la Londona Del., laŭ speciala komisio de UEA, klo
podis pri la reorganizo de la anglaj distriktoj kaj elekto de Deleg
itoj en anglaj urboj, kie nia Asocio ĝis nun ne estis reprezentita.

Unu milo da blindaj Esperantistoj. — S-ro Alfred J. Adams 
en Hastings, kies nelacigeblaj klopodoj por la blinduloj estas bone 
konataj de niaj legantoj, sendas al ni la jenan komunikon: .Mi 
jus ricevis de S-ro Thilander, el Stockholm, tre zorge kompilitan 
liston de la .suprecititaj mil Esperantistoj. Ĝi konsistas el 811 nomoj
dividitaj en 27 diversaj naciecoj:

189 Germanaj 34 Usonaj I Australiaj
94 Svedaj 29 Danaj 4 Braziliaj
62 Anglaj 28 Finnaj 3 Meksikaj
58 Belgaj 26 Aŭstraj 2 Irlandaj
51 Francaj IO Svisaj I Egipta
51 Norvegaj 8 Italaj I Sudafrikana
49 Skotaj 8_ Rumanaj I Perua
48 Bohemaj 8 Rusaj I Hina
35 Hispanaj 5 Hungaraj I Bulgara.

Krom la suprenomitaj, estas ankoraŭ multaj personoj, kiuj nur 
de mallonga tempo komencis lerni Ia lingvon. Multe da nomoj 
atingis min tra malfrue por esti entenataj en la listo; kelkaj per
sonoj preterlasis doni detalajn respondojn, kaj kelkaj nomoj estas 
nekonataj de mi. — Mi do povas prave kredi, ke la nombro de 
blindaj Esperantistoj atingas, kaj eĉ superas, unu milon! Unuanime 
ĉiuj ĉi atestas pri la granda plezuro kaj intereso enkondukata en 
ilian vivon per Esperanto. Ĝi ja donis novan ĝojon al ĉiu, kiu 
persistas en tiu studado. Multaj blinduloj ĉeestis ĉiun el la inter
naciaj kongresoj, kaj tie iii povis renkonti kaj saluti multajn el

siaj samsuferantoj, kun kiuj Ui dum jaroj korespondadis, ĉ e  tiaj 
ĉi kongresoj, kaj poste per korespondado, ili estas ebligataj inter- 
ftanĝi ideojn, ricevi informojn kaj, generale, pligrandigi sian inter
eson en la vivo. Multaj per Esperanto estis ebligataj fari longajn 
kaj interesajn vojaĝojn en fremdaj landoj, kaj tiel konatigi kun 
muzikistoj, verkistoj, ktp. Multaj estas ankaŭ tiamaniere ebligataj 
distingi la karakterizaĵojn de diversaj nacioj. — B. E.

. \  Esperanto kaj komerco, — La jena rakonteto priskribas kiel 
Esperanta firmo en Germanujo havigis tre valoran informon per 
UEA, kvankam ĝi mem ne konis la korektan nomon de la objekto, 
kiun ĝi sercis!

La firmo, interesante sin pri ia terborado, skribis al la Del. 
por Londono, petante, ke H havigu la adreson de la fabrikisto de 
.  Diamond ite’ , speco de Ŝtal-kugletajo por terborado. La Del. tuj 
komencis enketon, kiu tamen estis sensukcesa. Li tiam skribis al 
ia .Board of Trade*, kaj post IO tagoj tiu ĉi respondis, ke kvankam 
demandoj estis falitaj ĉie, ili ne povis eltrovi la nomon de la 
fabrikanto. Ili tamen diris, ke la enketo ankoraŭ dauras. Atendinte 
kelkajn tagojn sen plua informo, la Del. decidis fari pluan klopodon, 
kaj li komunikis kun la fama firmo, Vlckers Limlted, demandante 
ĉu ĝi povos helpi. Atendante ilian respondon, letero venis de la 
Board of Trade, dirante, ke ĝi sukcesis trovi ia fabrikanton de la 
objekto, Harrison Fratoj, Middlesborough. La venontan tagon re
spondo venis de Vickers, konsilanta al la Del. sin turni al la 
Abbey Chilled Shot Ko,, Newcastle. Li tion faris, kaj ili respondis, 
ke la demando estis transsendita al Harrison Fratoj (jus rekomend
ita de la Board of Trade), kiu fabrikis, ne .Diamondite* (kiu ne 
ekzistas), sed .Diamond Grit*, kiu Sajne estas la produktajo be
zonata. Je la sama tago letero venis de Harrison Fratoj, entenanta

•  t

detalojn kaj specimenojn de .Diamond Grit*. kiuj estis tuj send
itaj al la germana firmo. La specimenoj senditaj estis la gusta 
objekto serĉita, kaj la firmo estis tre dankema je la rezultato de 
sia demando, lli nun senpere komunikas kun Ia fabrikantoj.

Kio estas la rezultato de la suprecUita servo? Unue, valora 
informo estis ricevita per Esperanto, malgraŭ la nekono de gusta 
nomo de produktajo serĉata. Due, la kosto de la tuta afero estis 
preskaŭ nula, nur poŝtaj elspezoj. Kaj laste, bonega kaj konvinkiga 
propagando estis farita ĉe tri grandaj anglaj firmoj kaj ĉe grava 
Registara Departemento. — Epto.

TRA LA GAZETARO
. • .  Lingvo Internacia (d e c e m b ro ) : P o r-  kaj peresper

anta ag ado  (Th. C a r i ) :
. . . .  La poresperanta agado antaŭ ĉio celas la varbadon de 

neesperantistoj, kaj ĝia laborkampo restas esence nacia. La per
esperanta agado antaŭ ĉio celas ia utiligon de nia lingvo, ĉu inter 
esperantistoj, ĉu inter ne-esperantistoj, sed pere de esperantistaj 
agentoj; ĝia laborkampo restas esence internacia. Se ne perfekta, 
almenaŭ jam tre bona kaj tute konforma al sia celo estas, dank’al 
UEA, la peresperanta organizajo. Neniu inter ni esperantistoj havas 
la rajton forgesi la grandan, utilegan rolon, kiun ludis tiu ĉi asocio 
en nia movado, ne nur sur la praktika kampo, sed eĉ sur la lingva, 
per agoj farante de nia lingvo ne celon, sed ilon, kaj certigante 
per tio la normalan vivon kaj naturan evoluon de Esperanto. Al 
ĝi devus aligi unu post la alia ĉiuj niaj fakaj internaciaj societoj...*

. • .  Amerika Esperantisto (d e c e m b ro ) : La esenco de 
niaj kongreso j (Ed. P riva t):

. ĉ a r  la Bernan Kongreson ĝojige lumigis hela radio de tiu 
spirito de frateco, kiu donas la ĉefan valoron al nia movado, jam 
plendas kelkaj, admonante, ke oni zorge evitu ion similan ĉe la 
Deka Kongreso. Kvankam ili afable konfesas, ke en Svisujo tia 
spirito estas tauga kaj bonveni nda, oni povas tamen rimarki, ke 
pri grava manifestacio kaj pri la sola parolado de D-ro Zamenhof 
dum la Kongreso, ili en siaj gazetoj tute silentas aŭ moke parodias 
eĉ sen antaua rakonto de i’ faktoj.
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.Kio do tiel malplacis al niaj admonebla} amikoj? Cm, fce en 
Berno oni ne plu disputis akre pri organizaj demandoj? Ke oni 
kore interfratiĝis kiel eo Bulonjo, kiel en Krakovo? Ke la organi
zantoj salutis la kongresanojn per laudo pri la participa flanko de 
nia afero ? Ke 450 kongresanoj (inter kiuj 90 Francoj kaj 80 Germ
anoj) subskribis angilojn al Mondamikiĝa Societo de Sir Vezey 
Strong? Ke Franco kaj Germano publike interŝanĝis manpremon 
kaj afablajn bondezirojn? Ke UEA decidis ion fari por malhelpi 
publikigon de falsaj novaĵoj kaj gazetaj incitadoj kontraŭ aliaj na
cioj? Al ordinara esperantisto Sajnas, ke ĉio tio ĉi apartenas a! 
la esenco mem de niaj kongresoj kaj ke prudenteco jam estis sufice 
respektata, ĉar oni faris ĉion ĉi ekster ia oficialaj kunsidoj.

. . . .  Cetere se la registaroj vere tiom atentus je ni, kiai ni 
necese kredus, ke nia interna ideo malplaĉus al ili? Neniu tiom 
laudis ĝin kiom itiaj reprezentantoj ĉe niaj kongresoj. Pri nenio 
alia parolis ĉiuj senesceptaj registaraj salutantoj, ministroj, urb
estroj aŭ konsilantoj de la Unua ĝis la Naua Kongreso. Kaj se rli 
ĉiuj mensogis kaj malsincere parolis kaj se vere ĉiuj registaroj 
nur deziras militon, malamon kaj sangon, tiam ĉu pii bone estas, 
ke ni silentu kaj kaŝu nian idealon por konservi ilian altan favoron 
kaj poste fali kun ili, aŭ ke ni kuraĝe staru ĉe la fianko de i* no
blaj homoj, kiuj nepre venkigos iam en la mondo la justan ideon 
pri paco?

Ekzistas ĉe kelkaj esperantistoj vere ridinda timemo rilate al 
la nobleco de nia afero dum ili ofte ne simile hezitas por fari 
polemikojn kaj krei interesperantistan politikon. Tipa ekzemplo de 
tio estas la flama parolado de kongresano en Bem en la diskutado 
ĉe UEA de la jena propono: .Ke estu konsiderata kiel aginta kon
traŭ la celo de UEA ĉiu persono, kiu per malhonestaj faroj, 
kiel diskonigado de falsitaj informoj, skribado de Insultaj gazet
artikoloj, uzado de malhonestaj rimedoj, por spionadi, ktp. provas 
instigi ai malamo inter gentoj.* Unu kongresano levigis por protesti 
je nomo de patriotoj kontraŭ tia propono .kiu kaŭzus al ni mal
favoron de la registaroj kaj devigus UEA eksigi siajn membrojn, 
kiuj fidele defendos sian patrujon kaj faros sian devon en okazo 
de milito.* Mi vere min demandas kio m a lfav o ru s  la registarojn 
se ne ia parolado, kiu malkaŝe kulpigas ilin pri protektado de mal
honestaj faroj kaj klasigas la soldatojn inter malhonestaj homoj! 
Stranga patriotismo! Feliĉe la delegitoj respondis al tiaj vere mal
prudentaj kaj nepatriota} asertoj akceptante la principojn de la tre 
interesa propono de S-ro Rousseau...*

. ' .L a  Verda Standardo, la bonega organo de la Hungarlanda 
Esp. Societo, eniris la naŭan jaron de sia ekzisto, La nova redak
toro estas S-ro Cezaro Barczi.

Finna Esperantisto (aŭg.-nov.) enhavas interesan artikolon 
pri la utilo, kiun alportis Esperanto kaj UEA, al vojaĝo de la fama 
finna gekantista horo .Suomen Laulu* tra Svedujo, Danujo, Germ
anujo kaj Anglujo.

. ■. Paris - Esperanto publikigis, je ia komenco de la kursoj, 
specialan propagandan numeron, en kiu aperis bonega leter-artikolo 
de S-ro Genermont .Comment se servir de 1’Esperanto*.

Monista Samideano, nova gazeto, .organo por teorio, dis
vastigado kaj praktikaj konsekvencoj de Monismo*. Redaktoro:
H. Mangelsdorf, Grosse Diesdorferstr. 242, Magdeburg, Germanujo.

•' • Fluganta Skribilo, nova stenografia monata gazeto (sistemo 
Duploye). Redakcio: 9, Boulevard Voltaire, Issy-les-Moulineaux 
(Seine, Franc.).

. •. Favoraj artikoloj aperis e n : Fremdenblatt, Wien (23 okt.), 
Neues Pester Ĵournal (16 okt.), Neue Freie Presse, Wien (15 okt), 
Der Bund. Bern <28 okt.), Reidienhatter Grenzbote, Tŭglicher 
Anzeiger far Berg und Mark, Eiberfeld (18 nov.), Bremer Nadi- 
riditen (23 Nov.), Grazer Tagespost, Grazer Tagblatt, Grazer 
Volksbiatt, Obe r steirische Volkszeitung, Loeben, Deutsche Wadit. 
CHU, Steirisdier Verkehrsanzeiger, Egerer Zeitung. Prager Tag
blatt. Fremdenblatt. Wien, Neuigkeits-Weitblatt, Wien. Leipziger 
Neueste NaehrUhten. Neues Wiener Tagblatt. Budapester Tagblatt,

Zveickauer Neueste N adi riditen (17 okt ), La Liberti de Fribourga 
La Liberti du Jura, Le Petit Troyer, Le Ĵournal de Bruxelles, 
VOuest, Angers (27 okt), Moniteur de (Oise ( l i  nov), Journat 
de la Nievre, Nevers (25 nov.), Paris-Centre (25 nov.), La Tribune, 
Nevers (27 nov.). Le Littoral. Cannes, Paris?r Presa (14 okt.), 
Eastboume Gazette (15 oki.), Gazett, Worcester, Usono (IO sepi.), 
li Viaggiatore. Torino (n-ro 5), El Censor. Bahia Blanca (14 nov.), 
Evenimentul, Jaŝi (13 nov.), Southport Journal (29 nov.), Nagy- 
kĉrdsi hirlap (23 nov.) Konstantaj rubrikoj en Esp. e n : Hdtszeg 
is  Vidi ke, Petrozseny is  Vidike, Szos zwd ros is Vldeke. Sve t, 
Praha, Rakovnicke Listy, Rakovnicky Kraj. Ceski Slovo, Osvita 
Lidu, Nachodski Listy. Maly ctenar, Proudy. Olomouc, Nerva 
Gazeta Lodzka. Necio del Centre Autonomista de Dependents 
del Comerc i de tindustrio, Barcelona (nov.).

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
O FICIALA INFORM ILO

La kotizaĵoj por 1914 eslas pageblaj al la Delegitoj, 
aŭ se ne estas al la C. O. de UEA.

Ordinara membro: Fr. 2 . 5 0  (Sm. I).
Subtenanta membro: Fr. 5  (Sm . 2).
Interŝanĝa aŭ Studenta Fako: Fr. 1 .2 5  (Sm . 0 .5 0 ) .  
Esperantio Entrepreno: Fr. 1 2 .5 0  (Sm. 5).

id. (Esperantista  o rg a n iz a jo ) : Fr. 7. 5 0  (Sm . 3).
Ĉiu membro paginta la kot izojon por 1914 ricevos de 

la C. O, de UEA provizoran membrokarton en form o de 
kvitancilo, ka j en februaro la definitivan membrokarton 
ka j la Jarlibron.

Oarantia kapitalo.
Listo de garantiantoj Frankoj

Antaua listo 20.7,50
99. G. Oelanone, Chĉteau-Thierrv • ................................  125

100. D-ro M. Steckiewicz, K i e l c e ................................................ 125
101. V. Pinagcl, A a d i e n ...............................................................  125
102. Svend Aa?, H o rs e n s ..................... • ........................................  125
103. W. R. Daingerfield, San F ra n c is c o .....................................  125
104. B. Rifling, Kristiania...............................................................  125
105. Kap. Letord, Ain Setra . . . .  ................................ 125
106. J. M. Warden, E d in b u r g h ..................................................... 125

Frankoj 21.750
Entute (ĝis la IO januaro) 106 Garantiantoj m endin taj 

174 atestojn, valoro 2 1 .7 5 0  frankoj (8 7 0 0  Sm.).
Ni rem em origas, ke laŭ la Regularo la a testprom esoj ne 

povas enhavi specialajn kondiĈ6jn kaj estas efektivigeblaj 
plej malfrue tri m onatojn  pos t la prom eso . Pri la akiro de 
atestoj oni bonvolu informi la Centran Oficejon de UEA 
(IO, rue de  la Bourse, Oentve), La m onon  oni pag u  al la 
banko, kiu senpere  kvitancos la r icev o n : Kantonalbank, Bern 
(Banque Cantonale, Serne), [Nationalbank kon to  1020 , svisa 
poŝtĉeko III. 106.)

Poste  la Garantiantoj ricevos la atestojn, la karton de 
dumviva m em bro kaj estos enregistrataj kiel abonantoj al 
Esperanto.

Avizoj. — Dum januaro la Delegitoj ricevos N-on 18 
de la Oficiala Bulteno, kiu rilatos al la statistiko de  la 
Esperanzaj servoj dum  1913, generala p ropagando  kaj balo t
ado  de la K om itato  p o r  nova periodo de tri jaroj.

—  La Oficiala Jarlibro  de UEA p o r  1914 estas nun 
en p resado  kaj estos forsendebla en februaro. Ni ne 
povas  ĝ in  pli frue aperigi, ĉar, malgraŭ niaj adm onoj, oni 
kom unikas al ni la informojn pri novaj Entreprenoj, pri
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adresŝanĝoj, korektoj, ktp., precipe je  la fino d e  novem bro , 
kaj en decem bro. Estas clo m em kom preneble , ke ĝi ne 
povas  esti preta  antaŭ februaro. Cetere la m aloportunajoj 
rezultantaj el tio estas m uite malpligrandigitaj pro  la fakto 
ke Ciu m em bro  repaginta la kotizaĵon ricevis provizoran 
m em brokarton , kiu tuj perm esas al li uzi la servojn de  UEA.

Doganaj faciligoj por ciklistoj. - -  La C. O . de
UEA k lopodis  po r ke Ja Esperantianoj turistoj vojagantaj 
kun bicikleto povu  eniri S v i s i o n ,  ne estante devigataj je 
alla dogana  f o r m a la j  krom je la m ontrado  de la m em bro 
karto de  UEA. Per leteroj de la 20  sep tem bro  kaj 26 n o 
vem bro, la svisa Supera Direkcio de la D ogano j esprim is 
sian konsen ton  pri tiu favoro, kiun povos uzi Ciu nesvisa 
E s p e ra n ta n o  havanta la definitivan m em brokarton  de  UEA 
kaj deziranta biciklete ekskursi tra Svisujo. Samcelaj k lopodoj 
estas farataj por aliaj landoj.

Paroladvojaĝo Prlvat. Nia kom itatano S-ro E d 
m ond Privat faris pri UEA kaj la nuna praktika uzado  de 
Esperanto  publikajn paroladojn  france en V a le n t in , Mont- 
bttiard  kaj Hesan fon (D oubs, Fra n cujo). Fondig is  grupoj 
en Valentigriy kaj Besancon, kaj en la tri urboj malfermiĝis 
kursoj. Eri B elgujo  S-ro Privat paroladis la 2 8  novem bro  
en Charleroi Ce la Universitato de  L aboro  (1 8 0  personoj) 
kaj Ce la g rupo  de tiu urbo, la 2 9  en Bruselo Ĉe la 
Polig lo ta  Klubo (2 0 0  persono j) , la 3 0  ĉe la Antverpena 
grupo . S-ro P . vizitis en Bruselo la belgan M inistron de 
Financoj, kiu prom esis helpi po r ke esperantianaj biciklet- 
istoj povu  eniri B e l g i o n  kun specialaj doganaj faciligoj.

En Amiens (N orda Francujo) S-ro P . paroladis la 3 d e 
cem bro ĉe Ja Kom erca kaj Industria Societo  (3 0 0  personoj). 
P o s t  vizito  de S-ro P., la P rezidanto  de 1’Urba Iniciata 
S indikato  p rom esis  eldoni gvidfolion tra Amiens.

En ĉiuj urboj oni kolektis novajn aliĝojn. Laŭ la raportoj 
de  la D elegitoj kaj de la lokaj gazeto j, S-ro P . en Ĉiuj 
siaj jusaj paroladoj tu te  ne pritraktis E speran ton  m em , sed 
nur la nunajn servojn de la lingvo  en Ciaj rilatoj. La rakont
ado  pri multaj faktoj, spertoj kaj la statistikoj de  UEA faris 
tre gravan im preson je  la Ceestantoj. Ĉe la fino de  Ciu 
publika parolado, S-ro P. ankaŭ parolis dek m inutojn  en 
Esperanto  kaj la flueco de nia lingvo ankaŭ estis  tre  im 
presa propagandilo

Statistiko. —  M ovado de  la korespondajoj en  la C. O. 
de UEA dum la lastaj ciu m o n a to j :

Novembro
Ricevitaj Forsenditaj M andatoj

12 0 6  2 3 7 3  2 4 9
Tuta s u m o :  3828 . Antaua m o n a to :  3 4 9 1 . Antaua jaro 

(sama m o na to ):  5534 .
Decembro

Ricevitaj Forsenditaj M andatoj
1239 3 1 9 4  359

Tuta s u m o :  4792 . Antaua m o n a to :  3 8 2 8 . A ntaua jaro 
(sam a m o n a to ) :  2972 .

Etato de Ia Esperantianoj. - -  Je  la 30  novem bro  1913
estas enkasigitaj de la Centra Kaso de UEA 142 0  kotizaĵoj 
(el kiuj 5 0  subtenantoj).

Fakaj membroj. —  Interŝanĝa F ako : 1 2 6 ;  S tudenta 
F a k o : l i .

Je  la 31 decem bro  1913 estas enkasigitaj de la Centra  
Kaso de UEA 2 6 2 7  kotizaĵoj (el kiuj 69  subtenantoj).

Fakaj membroj. Interŝanĝa F ako : 2 4 3 ;  S tudenta
F ak o : 17 .

«t * .

' S-ro Privat informas siajn korespondantojn, ke lia restada adreso 
estas: 32, rue Vergniaud, Paris XIII.

Regionaj kunvenoj. —  Laŭ §  24 d e  la S ta tu to  re
g ionaj E s p e ra n ta j  kunvenoj devas  okazi en  Ĉiu loko, kie 
estas alm enaŭ 2 0  Esperan tianoj. P ro to k o lo  de  la kunveno  
estu sendata  al la C. O .  de  UEA. Ĝ is nun  tiaj kunvenoj 
okazis en Antverpeno (3  nov .), Capetown (23  nov.), Dijon 
(2  dee.), Dresden (1 5  nov .), Edinburgh (2 6  nov .), s ’Graven- 
hage (24 nov .), Krefeld (4  dee.), Liverpool (22 nov .), Mŭndien 
(4 dee.), Paris (2 9  nov .) ,  Praka  (1 7  dee.), St-Etienne 
(12 dee.), Trieste (9  nov.).

P ro  m anko d e  loko  ni ne povas  represi la p ro toko lo jn  
de tiuj regionaj kunvenoj. E n  ĉiu el ili la raporto  de  la 
D elegito  estis  danke aprobita . Sekvis paro lado  pri la nuna 
s ta to  de  UEA kaj d iskutado pri la reg iona agado .

Financoj.
Konteltiro de U E A  por la monato novembro 1913:

Enspezoj Fr. Elspezoj Fr.
M embroj 2902 . 25 Oficejo 67. 75
Subtenanto j 24 9 . 40 Salajroj 4 3 0 . —
Entreprenoj 1475. 55 K orespondado 325 . 43
Jarlibro 38 4 . 42 Materialo 139. 6 0
Adm. Enspezoj — . 35 Presajoj 36 6 . —

Jarlibro 189. -
Ofie. O rg an o 442 . —

** ■

Adm . Elspezoj 5 1 . 5 0

Fr. 5 0 1 1 . 97 Fr. 2 0 1 1 . 28

>* ■ -  a' •

Saldo „ 3 0 0 0 . 69

Fr. 5 0 1 1 .  97 Fr. 5 0 1 1 . 9 7

Novaj Delegitoj.
P ro  m anko  de loko kaj la baldaŭa apero  d e  la Jarlibro  

ni ne  enpresigas ĉi tie  la nom aron  de  la las ta tem pe elektitaj 
D elegito j. Iliaj nom oj kaj adresoj e s to s  presataj en  la J a r 
libro 1914. De la venonta  N-ro ni pub lik igos, kiel kutime, 
la elektojn  kaj Ŝanĝojn okazintajn p o s t  la p res ig o  de nia Jarlibro.

Esperantia Parolejo
Al kolegoj Delegitoj

La plej bona propagandilo de la lingvo Esperanto estas UEA. 
Nun ĉiuj konsentas pri la admirinda facileco kaj la praktikeco de 
Ia internacia lingvo; sed por instigi la personojn lernigi ĝin oni 
devas montri al ili la grandajn servojn nuntempe de ĝi faritajn 
precipe dank’al UEA. Tial oni devas varbi kiel eble plej multajn 
Esperantianojn.

En la departemento Corrkze (Francujo), kie pro multaj katizoj 
la propagando por Esperanto estas malfacila, mi tamen sukcesis 
varbi al UEA du gravajn societojn: la Komerca ĉambro en Tulte 
kaj la Societo de Komerca Geografio en Brive. Jen kiamaniere 
mi agis:

Mi sendis al ĉiuj anoj de la estraro de la supre diritaj societoj 
ekzempleron de la bonega kaj malkara propaganda folio pri UEA. 
Mi parole interesis pri nia afero la anojn de mi private konatajn, 
kaj mi vizitis la Prezidanton kaj la Sekretarion, al kiuj mi montris 
taŭgajn propagandilojn (internacia korespondado, komercaj reklamoj, 
gvidlibroj, ktp.). Poste mi sendis al Ia Prezidanto oficialan peton 
por varbi la societon kiel Esperantia Entrepreno. En mia letero mi 
estis resuminta la cefajn informojn pri UEA, gia graveco, ĝia dis
vastigo, gia utileco, ia de ĝi liveritaj profitoj (ricevo de jarlibro, 
senpaga enpreso de reklamo), kaj la malkareco de ia jara kotizado. 
Mi aldonis al mia letero ekzempleron de Esperanto, oficiala organo 
de UEA, de nacilingva gazeto kaj de Jarlibro de UEA. Mi estas 
firme certa, ke tiu lasta broŝuro, grava kaj fortega propagandilo, 
decidigis ia plej ŝanceiiĝantajn skeptikulojn.
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Nun, kiam UEA havas en inia regiono tiajn gravajn patronojn, 
kiajn ia du supre nomitaj Societoj, kies anoj estas eminentaj per
sonoj, mi tuj ekpenos varbi industriajn aŭ komercajn firmojn, kaj 
mi esperas sukcesi por ia plej granda bono de Esperanto,

Nu, faru kiel mi, kolegoj Delegitoj, varbu la Komercajn Cam
brojn, la industriajn kaj komercajn societojn, la iniciatajn sindi
katojn por la disvastigo de la turismo, kaj poste la diversajn fir
mojn de via regiono. Kunbelpante UEA vi faros la plej grandan 
servon ai nia kara afero; kaj eĉ se vi ne ĉiam sukcesos en viaj 
klopodoj, vi malgraŭ tio estos farinta la plej bonan reklamon por 
Esperanto!

Ni konstante semu kaj senlace servu!
F. Soubranne (Del. Tulte).

Oni laŭdas!
. •. S-ro N. V. Starosjetskij, Del. en Asfiabad, dankas S-rojn 

L. Colonnese, Del. en Milano, kaj M. Wissenstein pro afabla helpo 
dum vojaĝo.

. •. S-ro M. Ginermont, Esp-iano en Moulins, sendas siajn korajn 
dankojn al S-ro Dottarelli, Del. en Roma, dank’ ai kies helpo li 
povis ricevi fotografadojn de artaj monumentoj kaj skulptajoj, kiujn 
alimaniere li neniam povus ricevi.

. •. S-ro J. famke. Del. en Agathenburg, kaj edzino dankas korege 
Ges-rojn Saulnier, en Machy, kaj Martin, en Chagros, pro amika 
akcepto; dankojn ankaŭ al la Vicdel. en Dijon kaj la Del. en Paris 
pro bonaj informoj kaj gvidado.

S-ro M. Morgendorff, Esp-iano en Groenlo, dankas al 
Del. en London, Chicago, Berlin Dresden, Hannover, Roma kaj 
Marseille pro donitaj komercaj informoj, kaj ciujn personojn, kiuj 
donis ai li la en sia anonco en .Esperanto ' petitajn adresojn. Dankon 
al la samideanoj en Aachen kaj precipe a! S-ro Pinagel.

Firmo Henri Leroudier, Esperantia Entrepreno en Lyonj 
kiel danko pro grava servo farita de la Del. en Lille, faris donacon 
al la esp. grupo de Lille.

S-ro R. Levy, Esp-iano en Avignon, dankas la Del. de 
Grenoble pro lia afableco kaj liaj vizitoj en la resanigejo, kie pro 
malsano li devis restadi.

S-ro P. Tobi, Esp-iano en Los Angeles, esprimas korajn 
dankojn al S-roj Qu. de Olivera, Del. en Rio de Janeiro, kaj 
J. S. Russel, Del. en Auckland pro gravaj sciigoj.

.- . S-ro von Eickstedt, Esp-iano en Charlottenburg, sincere 
dankas al la Del. kaj samideanoj, kiuj helpis lin dum vojaĝo, precipe 
en Mĉzieres, Paris, Pamplona, Zaragoza, Gibraltar, Tanger kaj London.

.*. Neumann & K-io, Esperantia Entrepreno en Dresden, dankas 
al S-ro D-ro ŝimonek, Del. en Chicago, pro grava servo.

. •. S-ro F. Beck, Esp-iano en Erzsebet falva (Hungario), esprimas 
sian koran dankon al S-ro J. Silbernik, Del. en New York, pro 
afable donita informo.

S-ro Ludvik, Del. en Kounice (Bohemujo), esprimas sian 
sinceran dankon al la Del. en Bern pro afabla akcepto kaj gvidado 
tra la urbo, al la oficistoj de la Centra Oficejo en Genĉve kaj 
precipe ai S-ro Ploussu, Del. en Grenoble, pro lia komplezemo kaj 
helpo dum sia trimonata restado.

.• .  S-ro J. Grund, Esp-iano en Odense, kore dankas S-ron 
N. Carryer, Subdel. en Hobart (Aŭstralio), pro afabla plenumo de 
petitaj informoj.

Firmo Mahler & Jackiemicz, Esperantia Entrepreno en 
Moskvo, dankas al la Del. en Stockholm kaj Kopenhago.

Averto
De kelkaj belgaj kaj nederlandaj Delegitoj ni ricevis plendon 

kontraŭ iu serba Esperantisto sin nomanta Budjevac, kiu vizitante 
Belgujon kaj Nederlandon prunteprenis monon de Delegitoj kaj 
ĝin ne redonis. Li estas persono de 30 jaroj, kun haroj kaj okuloj 
nigraj, koloro de la vizaĝo flava, senbarba. Li portas nigran sur
tuton ornamitan per astrakana pelto. Li rakontas pri ia Balkana 
milito kaj diras, ke Ii vojagas por grava serba jurnalo.

Oni estas petata noti tiun informon kaj sin gardi kontraŭ tiu 
trompulo.

Reciproka Informado
Por utili ai niaj membroj ni komencas hodiaŭ novan servon, 

kiun ili certe Salos. Ciu leganto, kiu deziras ion scii pri iu ajn temo 
(komerco, turismo, libroj, institucioj, ktp.) skribu al ni sian demandon. 
Ni ĝin enpresos ĉi tie kun vica numero. Tre versajne inter niaj 
membroj, legantoj de Esperanto, kiuj apartenas al plej diversaj medioj, 
landoj, profesioj k e iu povos respondi la demandon. Tiun respondon 
li bonvolu resendi al ni, kaj ni ĉi tie ĝin enpresos. Ni rezervas al 
ni la rajton mallongigi kaj aranĝi la tekston de la demandoj kaj 
respondoj kaj, kompreneble, eĉ tute forigi tiujn, kiuj estus kontraŭ 
la bonmoroj, la generalaj principoj de nia gazeto aŭ ne havus sufice 
generalan intereson. Li demandoj kaj respondoj estu kiel eble ple 
mallongaj kaj precizaj Oni skribu ilin tre legeble sur apartaj paper
folioj aŭ poŝtkartoj, aldonante la numeron de la membrokarto de UEA.

Demandoj
I. Oni scias, ke la surtablaj elektrolampoj estas maloportunaj 

pro la elektra fadeno, kiu restos al ili alligita. Ĉu iu konas aparaton 
fiksitan al la muro, sur kiu envo jig us  la fadeno, kiam oni ĝin 
malligas de la lampo? — M. 6.

2. Ĉu iu povus doni al ini la adreson de serioza firmo, prefere 
esperantista, kie oni vendas amerikajn sebojn, per kiuj oni povas 
skribi preskaŭ kuŝante kaj kun Ia kruroj preskaŭ pii altaj ol ia 
kapo? — M. 5.

3. Ĉu iu povus doni al mi ia titolon de iu libro priskribanta 
(france) la nunan staton de Italujo laŭ komerca, intelekta, socia 
vidpunkto ? — M. 4.

4. Ĉu iu povas informi min pri la rusaj urboj havantaj pil ol
100.000 logantoj, laŭ la plej fretaj oficialaj statistikoj? — M. 2.

Esperantia Vivo
Naskigo. — Al S-ro A, Reni, Del. en Verona, naskigis filo 

Leopoldo Angelo Reni.
— Al Prof. Demetrio Cossaro, Del Capodistria, naskigis filino 

Jozefino Cossaro.

Fiancino. — S-ro Peter K. Geier, Del. en Graz kaj sekretario 
de la Stiria Esp- Societo, «antigis kun F-ino Leonie S a r to j ,  Esp- 
ianino en Graz kaj 2-a kasisto de la St. E. S.

— S-ro H. Jakob, administranto de Esperanto kaj Esperantia 
Librejo flanĉiĝis kun F-ino Anny Lork, Esp-ianino en Base!.

Edziĝo. — F-ino Janina Hirszowska, filino de la Varsovia 
Del., kun S-ro Jaroslav Hebky, ambaŭ membroj de UEA en Varsovio.

A l v o k o j
Pro la kreskanta nombro de artikoloj por tiu rubriko, ni esta» devigitaj alpreni 

ia jenajn regulojn, al kiuj niaj korespondantoj bonvolu alkonform igi;
1-e NI enpresos en tiu rubriko nur alvokojn aŭ petojn havantajn «eneralan 

Intereson je la vidpunkto de Esperanto au de UEA. l a notojn, kiuj hava-, 
karakteron de reklamo speciale por tu komcrcajo, eldonajo, urbo, ni akceptas 
nur kiel pagatajn anoncojn. Ili tiuokaze aperos en la parto «pedale rezervata 
por la reklamo.

2-e Ni enpresos nur la alvokojn, kluj estas sendataj de Esperantianoj aŭ 
Esperantiaj Entreprenoj.

3-e La redakcio rezervas al si la rajton resumi tiajn artikolojn.
La redakcio.

Propagando
La plimulto de la ĉi tieaj Esperantianoj estas oficistoj de la 

firmoj: Rheiner Maschinenfabrik Windhoff & Co. kaj Gebrŭder 
Windhoff, Motor en- und Fahrzeugjabrik en Rheine (Vestfala, 
Germanujo). Estas tre ebie, ke ni povus gajni ambaŭ firmojn kiel 
Entreprenojn, se ili konstatos, ke Esperanto estas praktike uzata 
Esperantianoj do helpus nian aferon mendante katalogojn aŭ in
formojn de la supraj firmoj.
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Internacia enketo pri eksterprofesia laboro 
de geinstruistoj

En ĉiuj landoj geinstruistoj laboras eksterprofesie por plialtigi 
sian salajron. En Franculo, 30.000 geinstruistoj plenumas la oficon 
de sekretarioj en urbdomo}. Sed tiumomente ili plendas tial, ke la 
laboro kiutage kreskas neproporcie kun la salajro konsentita de 
komunumoj. Pro tiu grava situacio, kiu konstante akrigas, mi tre 
petas samideanojn dissemitajn diverslande sendi al mi informojn 
pri eksterprofesia laboro de geinstruistoj, nome respondi la jenajn 
demandojn:

1« Pri kio okupigas geinstruistoj ekster siaj kutimaj laboroj.
2« Kiu ilin pagas? Salajro konsentita?
Al ĉiuj, kiuj bonvolos utili a! mi, mi respondos per letero aŭ 

per karto kaj donos informojn pri sama aŭ alia temo laŭ deziro 
esprimita. Antaŭdankojn. Andre Rouveret. instruisto-sekr.

en Bagard (Gard, France).

Baldaŭ preta
Samideanoj en multaj urboj de Europo memoros la vojaĝadon 

de S-ro D. E. Parrish, oficiale sendila de la Los Angeles Komerca 
Cambro por reklami Kalifornion per lumbildoj kaj per Esperanto, 
tra la tuta kontinento.

Escepte Hispanujo kaj Portugalujo, S-ro Parrish vizitis ĉiujn 
Eŭropajn landojn, kiel ankaŭ partojn de Azio kaj Afriko, dum la 
18 monatoj de sia vojago. Konstante veturante, li trapasis ne mal
pli ol 25 apartajn landojn kaj faris 127 paroladojn en Esperanto.

Ĉiam en vera Esperantujo, S-ro Parrish vojagis sur multaj 
maroj, la Atlantika, Pacifika, Meztera, Norda, Baltika, Adriatika, 
Egia, Nigra kaj Kaspia kaj sur la grandaj riveroj Volga kaj Danubo. 
Li trapasis la plej interesplenajn lokojn de la malnova mondo, inter
alie: Tunizio, Algerio, Sicilio, Insulo Malta, Grekigo, Insulo Kortu, 
Malgranda Azio, Turkujo, la Balkanaj Statoj (jus antaŭ la ekmilito), 
Krimeo, Trans-Kaŭkazio, Norda kaj Orienta Ruslando, Finnlando 
kaj ciujn landojn de Centra kaj Norda Europo.

Suflĉega estas la materialo por libro, kiu altiros la intereson 
de ĉiuj samideanoj, kaj tian libron S-ro Parrish baldaŭ prezentos 
al la mondo Esperantista. Ampleksa volumo, kun multaj ilustradoj, 
bele bindita, sed tamen malkara en prezo, jen vi havos la 
rakontojn pri la plej longa kaj unika peresperanta vojago iam 
farita. Baldaŭ aperos!

I N S T R U A D O . H I S T O R I O :

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I *  L I B R E J O
GENEVE '»■ R u e  d e  l a  b o u r s e  GENEVE

Ekstraktoj el la katalogo:
En U suba Usto oni trovos la plej bonstilajn verkojn de la Esperanta literaturo. 

Ni rekomendis nur tiujn verkojn, kios stilo estas neriproĉinda kaj kluj estas indaj 
esti en I* biblioteko de Ciu bona Esperantisto.

Prezo 
(«franke

Fr.)
Fundamento de Esperanto, kvinlingva, de D-ro ZAMENHOF.

Broŝ............................................................................................... 2 .20
Kun kartona k o v r i lo ............................................................... 2 .75

Klasika Libro. Oficiala Gramatiko kaj Radikaro en poŝ-
iormato. Kun i n g o ............................................................... 1.35

KABE. — Vortaro de Esperanto. Luksa, 176 p. Kun kar
tona k o v r ilo ...............................................................................4 .5 0

CH. VERAX. — Enciklopedia Vortareto Esperanta. Luksa,
250 p.............................................................................................6 .70

D-ro ZAMENHOF. — Lingvaj Respondoj. 2 volumoj (ĉiu) 0 .80 
Ed.PRIVAT — Kario. Facila rakonto en 20 ĉapitroj, 5* eld., 36 p. 0 .50

Prezo 
(■franke

Ed. PRIVAT, — Kursa Lernolibro. Instruilo per parola Pl-
metodo, 64 p...............................................................................0 .5 0

KABE. — Unua Legolibro. Gradigitaj legaĵoj, 4» eld., 180 p. 2. —
D-ro A. FIŜER. — Esperanta Legolibro. 2* eld , 116 p. . 0 .90
Z. ADAM (A. ZakrzewskJ). — Historio de Esperanto (1887

j ĝis 1912). 144 p........................................................................ 2 .30
I Ed. PRIVAT, Historio de Ia lingvo Esperanto. Popola

eld., 54 p.......................................................................................1.25
B. KOTZIN. — Historo kaj teorio de Ido. 144 p. . . . 1.50
R. DE LADEVEZE. — Demandaro pri la h istono, litera

turo kaj organizaĵoj de Esperanto (por Esperantaj 
e k z a m e n o j ) ................................................................................1.50

L IT E R A T U R O :
TRADUKOJ:

La Nova Testamento. Eldonita de la Brita Biblia Societo.
614 p. Bind................................................................................. 2,25

Bind. kun nigra l e d o ................................................2.75
L u k s a .......................................................................... 4. —

D-ro ZAMENHOF. — Fundamenta Krestomatio. 460 p. . 3.75
D-ro ZAMENHOF. — Hamleto. Tragedio de Shakespeare.

170 p..............................................................................................2.30
D-ro ZAMENHOF. — (Agento en TaŬrldo. Dramo de Gcethe.

108 p.............................................. ............................................... 2.30
D-ro ZAMENHOF. —• La Rabistoj. Dramo de Sdiiller. 144 p. 2.30
D-ro ZAMENHOF. — La Revizoro. Komedio de Gogol. 100 p. 1 .75
D-roZAMENHOF. — Marta. Rakonto de Eliza Orszesko. 238p. 3. —
M. F. ZAMENHOF. Proverbaro Esperanta. 82 p. . . . 2. —
FOREL — Kulturceladoj de la nuntempo. 50 p. . . . 1.25
A. GRABOWSKI. — Kondukanto kaj Antologio. 180 p. . 2.25
KABE. — La Faraono. Romano de Prus. Tri volumoj, (ĉiu) 2.60
KABE. —■ Patroj kaj flioj. Romano de Turgenjev. 166 p. 3. —
KABE. — Fundo de I’ Mizero. Romano de SieroSevskij. 91 p. 0 .85
KABE. — Pola Antologio. 2« eld., 154 p ...............................2.20
S. MEYER. — Karmen. Romano de Mtrimee. 56 p. . . 1 .35
RAMO. — Fabiola. Romano de K10 Wiseman. 428 p. . . 4 .35
RAMO. — En Svislando. Rakontoj de svisaj aŭtoroj. 104 p. 2. — 
D-ro VALLIENNE. — Eneldo, de Virgilio. 274 p. . . . 3 . 3 5

ORIGINALAĴOJ:

H. A. LUYKEN. — Pafilo Debenham. Romano. 228 p.
H. A. LUYKEN. — Mirinda amo. Romano. 295 p. . .
H. C. MEES. — La katizo de senlaboreco. 58 p. . . 
Ed. PRIVAT. — Pri Esperanta Literaturo. Parolado. 24 p
Ed. PRIVAT. — Ginevra. Lirika dramo. 48 p ...................
Ed.PRIV A T.— Tra I’Silento. Poemoj. Lukse eldonita 
D-ro SCHULHOF. — Poemaro. Tri volumoj, (entute) . 
D-ro VALLIENNE. — Kastelo de Prelongo. Romano. 450 p 
D-ro VALLIENNE. — ĉu  li?  Romano. 450 p..................

2.80
3.60
1.40
0.80
1.25
1.50
1.50
4 .50
4 .50

M U Z IK O :

K. JOST. — Esperantista Kantaro. 17 Uedoj. 40 p. . . I . —
Esperantista Kantaro. 2« eld., IO* milo. 72 p ..................... 0 .75

I N S I G N O J ,  F L A G O J :

Oficiala insigno de UEA. — Pinglo aŭ broĉo (poŝte reko
mendita) .....................................................................................1 . 15

B u to n o .....................................................................................1 .45
Por Delegitoj. Pinglo, broĉo aŭ butono . . . . . 1 .25

Esperantista insigno (modelo Gasse). Pinglo aŭ broĉo
(poŝte r e k o m e n d i ta ) ................................................................I .  —

B u to n o .....................................................................................1 .25
K ravatp ing lo .......................................................................... 0 .85
ĉ e n i n s i g n o .......................................................................... 1.75

Esperantista flago. 2 5 x 1 6  cm.................................................. 0 .75

A TENTU !— ĉ iu j verkoj supre notitaj estas sendataj afrankite. 
Por rekomendo aldonu 25 et.
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REKLAMO
K O R E S P O N D A D O

L =  letero. PK — postkorto, f i  =* postkortoj ilustritaj.
PM =  poStma r koj. hfi. ** bildflanko.

A m i e n s  (Francujo, Somme). — S-ro LĉonceNazet, 2 Rue Dufresne, 
PI., PM. (kim ĉiuj landoj).

A m i e n s  (Francujo, Somme). — S-ro Edouard Pascal, 73 Rue 
Chancy, PI.

A m s t e r d a m  (Nederlando). — F-ino Chr. Kamp, OZ. Voorburg- 
wal 167, L., PI., hfi.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro Johano Manlch, ĉe  Esp. Societo 
.Paco kaj Amo, Montseny 67, 2«, PI., PM. hfi.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro M . Rodellar, Diputadon 93, 
poŝtisto, PI (nur kolorajn naciajn kostumojn kaj tipojn, hfi.

B e r o u n  n (Austrio, Bohemujo). — S-ro Jozefo Routa, Beroun II/11, 
PI. L. (kun tiuj landoj). ......... -

B e r l i n  (Germanujo). — S-ro Karl Behrle, Stralauer Allee 20, 
Berlin O. 17, (pri Universala Homara Unio).

B i l b a o  (Hispanujo). — S-ro A. Marroquin, Apartado de Cor
reos 6, PI. (kun ĉiuj landoj).

B la g o v e ŝ ĉ e n s k  a./A. (Siberio). -  S-ro Arkadio Borisov, L., PK 
fotografaj).

Bochum  (Germanujo, Vestfala). — F-ino Towett, Famstr, 43, PI.
B r e m e r h a v e n  (Germanujo, Hannover). - - S-ro B. Trillhaase, 

Am Halen 67, PI., L.
Bruselo (Belgujo). — S-ro V. Lamberts, poste restante Nord, 

PI., PM. (uzitaj kaj neuzitaj).
B u d a p e s t  IX (Hungario). — S-ro Francisko Havasi, Ranoider- 

strato 28 b.
B u d a p e s t  VI (Hungario). — S-ro Rajner, FelsOerdOser n-ro 40, 

PI., hfi.
B u e n o s  A ir e s  (Argentino). — S-ro Francisco Rigota, str. San 

Juan 782, PI. (kun ĉiuj landoj).
B u k u r e ŝ t o  (Rumanio). — S-ro Adrian Bassa, bankoficisto, 

8 strato Senatului, PI. (kun ĉiuj landoj).
Ĉ e r v e n v  K o s t e l e c  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Ladislav ŝrutek. 

Sokolska 263, PI., PM., bfl. (kun ĉiuj landoj.
Ĉ e s . B u d e j o v i c e  (Austrio, Bohemujo). -  S-ro Vojtech Matouŝ, 

Jirovkova ui. 12, PI. (muzikajojn ktp.).
C h v n o v  u  T a b o r a  (Aŭstrio, Bohemujo) — S-ro Antonin 

Klaus, PI., L.
C l e r m o n t - F e r r a n d  (Francujo, Puy-de-D6me), — F-ino Luizo 

Amora, IO Rue Barriere-de-Jaude, PM., PI., hfi. (ankaŭ fotografadojn; 
kun seriozaj personoj en ĉiuj landoj).

C r o n e n b e r o  (Germanujo, Rejnlando). — S-ro Hemi. Wolfertz, 
instruisto, PI., PM. Esp. ĵumaloj (kun ĉiuj landoj).

D u i s b u r g  (Germanujo, Rejnlando). — S-ro Chr. Sevving, Neu- 
dorferstr. 213, PI., PM.

FEr r y v i l l e  (Tunizio). — S-ro M . Lecas, Villa Bourquart, Rue 
Locroy.

F r e s n e s  (Francujo, Nord). — S-ro Renaud Richez (deziras ricevi 
Esp. gazetojn, intersango sendos PI.).

F r e s n e s  (Francujo, Nord). — S-ro Louis Eschembrenner, rue 
des Rameauz, PI. (kaj portretojn; precipe kun junaj F-inoj).

FO r t h  (Germanujo, Bavarujo). — S-ro Johann Bartmann, urba 
policano, Tannenstr. 1/3, PI., PM., bfl.

G e e s t e m On d e  (Germanujo, Hannover). — S-ro A. Mendelsson 
Johannistr. IO, PI., L.

H a u fa x  (Anglujo). — S-ro H . H. Paris, 6 Marvels Square, J 
SavilJe Park, PI. (kun ĉiuj landoj; respondos ai ĉiuj unufoje).

H o d o  la  ny  a p u d  O l o m o u c  (Aŭstrio. Moravio). — F-ino Duska 
HavIIĉkova, PI. (kun ĉiuj landoj).

H o d o l a n v  a p u d  O l o m o u c  (Aŭstrio, Moravio). — F-ino Ruja 
HanzHkova, PI. (kun ĉiuj landoj).

H o d o l a n v  APUD O l o m o u c  (Austrio, Moravio). -  F-ino Gusta 
L ikova , PI. (kun ĉiuj landoj).

H o d o l a n y  a p u d  O l o m o u c  (Austrio, Moravio). — F-ino Marie 
Tureĉkova, PI. (kun ĉiuj landoj).

H o d o l a n v  a p u d  O l o m o u c  (Austrio, Moravio). — S-ro Josef 
Polzer, PI. (kun ĉiuj landoj).

J a r o m e r  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Stefano Nachbaur, 
ĉechova 284, PI. (Povos okaze sendi vidadojn el ĉiuj pli grandaj 
urboj de Aŭstrio).

jiĉ in  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Jaroslav Netopil, nov6 mesto 
200, PI., PM., bfl.

J iĉin (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Leo Holoubek, n. m. 174, 
PI., bfl.

J I n d r i c h u v  H r a d e c  (Aŭstrio, Bohemujo). — S-ro Eduard Pohl, 
Vaclavska ui. 54, L. PK-, PI., PM., bfl.

K a m iŝin  (Rusujo, Saratov gub.). — S-ro H. Vukkert, Prospekt 
Aleksandra II, dom M. K. Zinjkovkago, kaj allaj lernantoj el superaj 
klasoj de Reala Lemejo (kun ĉiuj landoj krom Rusujo).

K a m iŝ in  (Rusujo, Saratov gub.). — S-ro H. Vukkert, Prospekt 
Aleksandra II, dom M. K. Zinjkovkago, PI., L. (kun e llandaj ge
junuloj, krom rusaj).

K a r l s t a d  (Svedujo). — S-ro A. Ahgren, JMrnviSgsg. 12, P K . ,  PM. 
K a r l s t a d  (Svedujo). ~ S-ro A. Omar, JSrnvagsg. l i ,  PK., PM. 
K a r l s t a d  (Svedujo). — S-ro E. Molche, Drottngat. 9, PK -, PM, 
Ko u n i c e  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Del. Ludvik, PK., L. 

(kun ĉiuj landoj).
Kr a i . .  V i n o h r a d y  (Aŭstrio, Bohemujo). - S-ro H . Turek, 

Luzicka 39, PM., bfl.
K r a s n o  n./B. (Aŭstrio, Moravio. — S-ro J. Hrzebawetzky, 

PI., PM.
K r a s n o j a r s k  (Siberio). -  S-ro A. E. Stabrovskij, Nikolaevskaja 

slob., N-Ĉeĥovaja str., d. N-ro 3., PI., L. (kun ĉiuj landoj, pri ĉiuj 
demandoj).

La n o e s k o v  (Danujo, Fuen). — S-ro Niel J .  Nielsen, adreso; 
Gmd. Hans Nielsen, PI.

L a  V a r e n n e -S t - H i l a i r e  ( F r a n c u j o ,  S e in e ) .  -  S - r o  V ic to r
Martelot, Avenue du Lieutenant Soufflay, PI.

Li m o g e s  (Francujo, Haute-Vienne). — S-ro Robert Irlbame,
3 Rue des Halles, PM., PK., L. (pri naciaj kostumoj kaj kapvestoj).

Li m o g e s  (Francujo, Haute-Vienne). —- S-ro H. Sĉnamaud, 8  Avenue 
des Ruchoux, PM., PK. (precipe kun alilanduloj kaj ekstereŭropanoj).

Looz (Rusujo). — Membroj de Esperanta Grupo deziras kores
pondi kun ĉiuj landoj. La unuan PK. adresu: S-ro Felikso Hiller, 
Piotrkovska str. 121, Lodz.

Ly o n  (Francujo, Rh6ne). — S-ro Marius Gavarry, studento,
4 "Place* Le 'Viste, PI., PM.’(precipe kun grandaj urboj).

M o s k v o  (Rusujo). — Grupo de junuloj deziras korrespondadi 
per PI. Adresu: Poŝtamt, poste restante ..Esperanto*.

MOlhausen (Germanujo, Elsass). — S-ro Bernardo Huss, 
Fabrikstr. 44/11, PM., PI., bfl. (esp. ĵurnalojn; kun ĉiuj landoj ekster 
Germanujo).

MOnchen (Germanujo, Bavarujo). -  S-ro A. Rupperti, Lind- 
wurmstr. 167, PI. (nur kun eksterlanduloj),

Naoyk<JRŭs (Hungario). — S-ro Szalay Ambrus, X N-ro 17, 
PI., PM.

N a r v a  (Rusujo). — S-ro J .  Udrik, Sukonaja M-ra (kun lertaj 
gesamideanoj).

Novĉ S t r a ŝ e c i  a p u d  K ia d n o  (A ŭ s t r io ,  B o h e m u jo ) .  — S - ro  Rich. 
Jeniĉek.

O d e n s e  (Danujo). — S-ro H. P. Hansen, V. Stationsvej 38. 
O m s k  (Rusujo). — S-ro K o n s tan co  Malcev, Pankovskaja 7. 
O m s k  (Siberio). — S-ro E. ŝerbakov, str. Springorovskaja I IO, 

Atamanovskij hutor, PI.
O m sK (Siberio). — S-ro Anatolo Ostrovski!, Slobodskaja 24, PI.
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O msk (Siberio). - -  S-ro P. Radio, Sajinskaja 2 (kun ekster
landuloj).

OKRI. (Rusujo). — F-ino Kruglikov, poste restante, PL, K.
P alm a de Mai,i o r k a  (Hispanujo) - -  La lernantoj de .Espe

rantista Klubo Palma', Plaza WcyJer 2, PL (kun ĉiuj landoj).
Palm a d e  M a l lo r k a  (Hispanujo). ~  S-ro Cedula, 9-a klaso 

n-ro 121, Lista de Correos, PL (kun ĉiuj landoj).
P a r is  (Pranenjo). -  Groupe Amical, 9, rue du Renard, P].
Pekin (limujo). — S-ro Petro Danthine, Tagmento Belga, PM., 

PL (kolorajn; fotografadojn kaj esp. gazetojn kontraŭ fanaj).
P h il  a p u d  N e i d a  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Ferd. Jochmann, 

PI, (nur tre belajn kontraŭ tre belaj).
Pleve.m (Bulgaruj . S-ro Simo P.Simoff, Rue Alexandrovska, 

VUI Kvartalo, PM., PK. (ekstereŭropo; donas PM. ankaŭ kontraŭ 
esp. gazetoj, Jumuloj kaj libroj).

Plymoutm (Anglujo). — S-ro Preston Pearce, 4 Hobart Terrace, 
PI. (de antaŭbistoriaj ŝtonkonstruajoj, precipe «dolmenoj* (cambro* 
tomboj) el ciuj landoj; skribu nur sur adresflanko).

PORTSMOUTH (Anglujo). — S-ro A, Paradise, 62 Lawson Road, 
L., PK. (kun alilanduloj vizitontaj la Parizan Kongreson).

Prama vii (Austrio, Bohemujo). —* S-ro J. KrupiĈka, u. Aka
demie 230, PK., PL, I.

P r a m a * V i n o m r a d j  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Jaroslav ŝaSek, 
Riegrovy sady n-ro 2.

Preka U (Austrio, Moravio). — S-ro Alf Novotny, studento, PL
Radmo (Finnlando). S-ro Ilmari Rautio, Seminario, L., PI. bfl.
Rkoensbdro (Germanujo, Bavarujo). — S-ro L, V. Niedermeyer, 

dentisto, Goliathslr., PL, L. (kun eksterlandanoj, precipe ankaŭ kun 
kolegoj).

Rio de Janeiro (Braziljo). — S-ro Odilio Pinto, 2-a Seccio 
da Contabilidade dos Telegraphos.

Se i f h e n n e r s d o r f  (Germanujo, Saksujo). S-ro Edmund
Wenzel, n-ro 537, PL (kun ĉiuj landoj ; interŝanĝas ankaŭ monerojn).

S e m il v -P o d m o k l i c k  (Austrio, Bohemujo). — S-ro Fr. Bukvic, 
fervoja statio, PM.

Sidi-Abdallah (Tunizio), — S-ro Pierre Merour, O. M. 3-e.
Sidi-Abdallam (Tunizio). — S-ro Albert Courty, o .  M. L-e.
S in t-M ich ie lsoeste l (Nederlando). — S-ro L. Brekelmans, P!., 

PK., L, PM.
T o k i o  (Japanujo). — S-ro T. Ogava, 473 Kami-osaki, Ebaragum, 

PL, PM, (antikavajn).
Toulon (Franculo, Var). — S-ro P. ('.ras, marista leutenanto, 

torpedSipo Dague (kun Rusoj pri sia proksima vojaĝo al Rusujo).
V e r d u n  (Franujo, Meuse). —• S-ro Lucien Bannier), 11-a k o m 

panio, 166-a de Infanterio, L., PK. (kun ĉiuj landoj).
V il n a  (Rnsujo). — F-ino Anna Sergeenko, Ostrovorotnaja ui. 

doni. n-o 46-3, PL, hfi., PM. (pri diversaj temoj).
V l a d i v o s t o k  (Siberio). S -ro  revizoro Aleksandro Pagirev, 

Krepostnoj Kontrol (Citadela Kontrolo) PL (kun ĉiuj landoj).
W ie n  (Aŭstrio). — S-ro A. Strati!, bankoficisto, L Wippiinger- 

strassc 2, PK.. L., PM. (kun ĉiuj landoj).

P E T O J K A J P K O P O N O J

AGENTECOJN por ĉiuj landoj prizorgas samideano, nomas 
devenojn ktp. Senpage, nur unu respondkup. Postlagerkarte 93, 
Berlin SO. 26.

AVIZO. — La nova adreso de Librejo .Esperanto* en Monte
video estas: strato Colon 1517, Montevideo (Uruguay).

ĈIUJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke ne povas esti festo, 
festeno, balo, kongreso kaj familia festo sen ESPERANTO, burgunda 
Sa uman ta vino por Esperantistoj, de S-ro Gaston Charcousset 
Esperantia entrepreno). Bonega kvankam malkara: Petu senpagan 
esperantan prezaron de J. Pion-Muller, 21, rue de Lorraine, Beaune 
GMe-d’Or, Francigo.

ĈIUJ SPERTAJ ESPERANTISTOJ KONSENTAS, ke dum festo, 
festeno, balo, kongre*© kaj familia festo nek Saŭmanta aŭ neŝaŭm- 
anta vino, nek brando nek biero aŭ alia alkoholaro estas necesaj. 
La vera gojo devenas el profundo de I’ koro kaj ne bezonas insti
gilon tiel dangeran kiel la alkoholo. La kutimo festi trinkante estas 
kaŭzo de multnombra malfemo.—St.

DANKO. — Amikoj miaj, korajn dankojn al vi ĉiuj, kiuj gratulis 
nin pro nia edzigo la 23 novembro 1913 en Kemi. Lilla Salmela, 
A. Korpelainen.

EDZIGO. — Fraulino, 30-jara, Tolstoj-amikino, deziras edzon 
nur por frataj rilatoj por organizi terkulturan kolonion. Adreso: 
Elisavetgrad, Rusujo, Persona gub., poste restante, BVerda Stelo*.

ESPERANTISTOJ LEGU ATENTE! ĉ u  vi volas Spari monon? 
Se jes, kiam vi deziras aĉeti kian ajn kom ercajn  francan, turnu vin 
al la firmo Remy kaj K-io. 6 i profitigos vin je parto de diskonto 
ricevota de la fabrikistoj pri ĉiuj artikloj. Skribu petojn (kun re
spondkupono) al Remy kaj K-io, Komerckonsulo de UEA, Boite 450 
(p o d es to ) ,  poste centrale, Paris.

GRAMOFONAJN DISKOJN enhavantajn instruajn aŭ humorajn 
prozaĵojn en germana, angla, franca aŭ rusa lingvoj kun aldonita 
skriba enhavo kaj esp. traduko ni aĉetos por efektiva prezo. Proponoj 
al I» Esp. Klubo .D-ro Zamenhof', Kladno 983, Aŭstrio, Bohemujo.

GRAVA AVIZO. — Juna inteligenta fraŭlo, komercisto, deziras 
edzigi kun fraŭlino aŭ juna vidvino, Esperantistino, sen infanoj. 
Seriozajn proponojn akompanatajn de portreto adresu al „Hotel 
Harmanli* en Haskovo, Bulgario.

GRAVAJ INFORMADOJ PRI B R A Z IL IO . — Bonvolu vidi 
mian detalan anoncon en Jarlibro de UEA 1913. — Delegito de 
UEA Carlos Chr. Muller, Santos (S. Paolo), Braziljo.
•  .'■ ••• . H ' •' mm m • :*** "  * ••• T** ’  »•*'• *- -' «V*Wa » MM.M» ,« •  « % % * > ... ,  S . m •  '  —I----TT-------L r- -

IMPORTO, EKSPORTO, generala agenteco de tiuspecaj Stofoj, 
kotonoj, diversaj lanajoj, kafo kaj sukero. Mousa Sadka & Joseph 
E. Khedouri & K-io, Bahraine, Persujo, persa golfo.

MAŜINOJ por farado de la makaronio estas postulataj por 
fondota fabriko. Mielo Ciuspeca kaj vakso estas vendataj. Proponojn 
oni adresu al S-ro V. V Zavjalov, Vicdelegito, Aleksandrovskaja n-ro 8, 
Ufa, Rusujo.
«.fe*.. A* •• .  »v« . ̂  ‘  ̂  • •#>. * - a-a • -»»a» V  • •  V- U ««-t., t  •-> a a +• -  - « I . a  .  . . .a .  . . .  . . .  .rfa « a  a» . •  . ̂  t. .  -

.PENSION - LERNEJO: 17 St. Stephens Square, London W, 
D-ro O’Connor. M. A. P. D-ro. Prospekto senpage.

POŜTMARKOJ, rusaj jubileaj (1905, 1913), litografitaj sur 
3 diversaj poŝtkartoj estas sendataj kontraŭ 2 respondkuponoj de 
S-ro V. Basov, Orel, Rusujo, 2 Posadskaja str. 19.

PRAKTIKAJN ARTIKOLOJN por la ĉiutaga uzado vi trovas en 
mia prezaro pri tranĉiloj (ankaŭ kun stelo) bruligiloj, tondiloj, 
raziloj. Mi serĉas personojn, kiuj okupiĝus per disvendo al priva
tuloj. Postulu Esp Katalogon ĉe F. G. Jungel, Dresden-A. 27.

RUSA VORTARO de P. Stojan, laŭ modelo Larousse, enhavas 
40 mil vortojn kaj 1300 bildojn. Afrankite kaj rekomendite Sm. 3.50, 
bone bindita Sm.3.80. Librejo .Esperanto*, Lubjanski pr.3, Moskvo.

SIGELMARKOJN Esperantajn aĉetas, kolektas, interŝanĝas kaj 
vendas siajn proprajn eldonojn (100 diversajn 60 sd.). G. Davidov, 
Rusujo, Saratov, poŝtkesto 12.
»  •• a • • • a. k  m* mm- - au» •• • ****** • ^  a» a • .  ̂m mm m». mm -aaa as «a m mm -mm mm .a» • «i •  «av .a*  a as a*' • a »a> «a .» %»»a a a »  a  . »■« A mm a a. +.m~ «av «.a .« a  « a  t «/ W - -  ■* » 1

SOCIETOJ, grupoj kaj rondoj esperantistaj estas petataj sendi
siajn regularojn al S-ro G. Davidov, Saratov, Rusujo.

•  '  *  ,  *  -

VETERANTA0D1R1LO. -  I peco O, 50 Sm., 5 pecoj 2 Sm.,
4-lingvaj. — Leterpremilo el polurita vitro kun la bildo de D-ro 
Zamenhof I peco 0 .5 0  ĝis 2 Sm. Poŝtrepago aŭ aniaŭpago, ĉio 
afrankite, ĉe Ferd. Jochmann, Pibl apud Haida, Aŭstrio, Bohemujo.
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HOLDEN
Kveras Botojn, ŝaojn, San
dalojn, Pantoflojn, Kanak
ajn ŝuojn, ŝtrumpojn kaj 
Stumpetojn. Ĉiuj ekskluzive 
laŭ la tipo „ Naturformo *

HOLDEN FRATOJ
3 ,  Harewood P l a c e ,  Oxford Circus, London W

Katalogoj senpage. Oni parolas Esperante.

tf INTERMITA SCIIGO»
Kaptein Brynjulf ilisa. Klingenberg, Pna. Datus date is, k Hati** u. \orge
N-ro

Enkonduko kai la organizo de la pacparlamcnto . .
2« Pacparoiado duni kunveno en Kristiana 1912 . . . .
3e La estonto de Ia nordo, kun malfermita letero al la pacamikoj 
4« Milito, kristanismo kaj paclaboro. Pac-himno . . . .
5« La instigulo} por neantaj, militistaj defendistoj. La est

anta pozo de la p a c a f e r o ...............................................
fa  Pac-himno, vortoj kaj muziko. Kantistaro, aĉetanta pli ol 

IO pecojn, atingos r a b a t o n ..........................................

Sm.
0.153 
0.153 
0.385 
0.,300

0.300

0.300
A lte b la j ĉe « u i E. O. kaj E. Librejo kaj te la verkinto. PoSt mandatoj. transpagiloj 
kaj fekoj da O kbanko  Esperantista. Merlon Abbey, London S. W. Se oni pagas 

p t r  poi tmarkoj oni devas pligrandigi (a spesm ilan  «amojn kun 2 K

L. F. KAHAN
BERLIN N. O. 55
«trama* it Irafan! i m

Fakrika far: Metalaj numeronta^ n oj, 
poSto-stampoj kaj stampo-kusenoj.

Presejoj 
Pei►♦rejoj 
Bankoj
0 0 0 0 - 0

»o*t*J loj 
Fervojaj 
oficejoj

4>0<XVO
Oni petu la katalogon sen p age

O ni v o la s  v e n d i
UNUARANGAN PENSIONON
tre bone ekspluatatan dum 25 jaroj en Amsterdam (Neder
lando) kaj ĝuantan bonegan famon en- kaj eksterlandan. Enspezo 
Sm. 350.— monate, sen mankado. Modera luprezo de la granda 
duobla domo. Aĉetprezo, inkluzive la eksterordinare valora 
inventaro Sm. 12.000. kontante. Leteroj ai S-ro J .  F. E. von 
R6m ert Delegito en Hilversum, Nederlando.

Porcelanon de Kalrsbad
T r a  l a  t u t a  m o n d o  k o n a t a  v e n d a s  p le j  m a lk a re

K. SCHONBACH
P R A H A  —  P a la c o  d e  G e n e r a l i  —  A Ŭ S T R IO

Petu senpagajn ilustritajn katalogojn

U!

ijn  Ii o 3 ?lifta  n
Agrable facilfluanta
Postulu prospekton es
perantan kaj senkostan

Specimenon cle la
_,. fabrikanto
GUNTHER W AQ N ER
Hannover [Germanujo] kai

I Nur por I Sm. ĉiu povas akiri al si belegan elekton da di
versaj Esperante ilustritaj pofttkartoj, mendante Hin nur en

E S P E R A N T I S T A  P O Ŝ T K A R T E J O
de Samuelo ŜULC

LOOZ {Rust.-Polujo), Ko n sta ni inaa'ska. n» 49
Pagebla ankaŭ per cekoj de Cekbanko Esperantista. Prezaroj 

senpage kaj afrankite.

E. J .  HOFFMANN THUN
Fabrikejo de karton- kaj iadpakiloj

V: S

Specialajo: LADDOZOJ sen kaj kun stampo de la 
firmo faritaj el unu peco kun duobla (aldo kaj lutita.
Patentskatoloj. — Skatoloj por konservadoj. — Mielujoj. 
— Dozoj por uzadoj en apotekoj kaj ciuj aliaj por

diversaj uzoj.
Litografio — Kromo-presado

por skatoloj kaj reklamadoj. -  Reliefaj Stampadoj.
Librobindejo kaj kartonatoj

Kto
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ATENTU! G E SA M ID E A N O J!
*• ‘ • ■ < . t  'V I ' ••/**% s  r  * • • .

p e r  malgranda monsumo vi povas akiri bonegan hejmon en ona e l Ia plej tielaj kaj produktemaj valoj 
de Kalifornio, kaj hektaron da akvumata tero, klu plene suficas por provizi al vi kaj vla familio 

agrablan kaj sendependan vivadon por ĉlam.— Tiu ĉi tero estis «n tati e anoncata en "Pacifika Espero", sed, 
dankaj speciala komunuma arango, jus nun efektivigita, estas eble treege plifavorigi la pag-kondiĉojn, 
kaj ebligi ai limigita nombro da laboremaj samideanoj, akiri por si estontan sendependecon. —  Per
mesu al ni sendi senpage niajn prospektojn, kluj klarigas pri la tero, situado, prezo, kondicoj, k. t  p., 
kune kun rekomendoj de gravaj Kaliforniaj institucioj, kiuj konas kaj aprobas nian entreprenon.

KALIFORNIA ESPERANTISTA KOMUNUMO (KEK)
620, lvy S t, SAN FRANCISKO, Kalif.

Veter -Antaudiris
I p e c o  0.50 S iti., 5 p e c o j  2  S ra . ,  klingvaj. — Leterpremllo 

el polurita vitro kan Ia bildo de D-ro Zamenhof: I peco 0.50 Sin. 
ĝi* 2  S ra .  P o s i  r e p a g o  a ŭ  antaŭpago, ĉ lo  afrankite, ĉ e

Ferd. Jochmann, Pihl apud Haida, Aŭstrio, Bohemujo.

A b o n u
N Jk»-* •• L’ Esperanto

duonmonata Gazeto
kiti publikigia en tiu numero

Lecionojn de Itala Lingvo per Esperanto
::  Abonprezo 1913 Sin. I (Fr. 2.50J ;;

Kun Uteratura aldono .Ita la  Animo" Sra. 1.000 (Fr. 4) 
A b o n e m a  1914 Sni. 1.10« (Fr. 3.2-5). — Kan aldono  Sni. 1.000 (F r 4.78) 

S p e c im o n *  n - r o  k o n t r a u  r e s p o n d k u p o n o

U  proksima januaro 1914 «paros

Plena Klasika Kurso de Latina Lingvo
p o r  E s p e r a n t i s t o j

La prononco elta* UO ap e ra n ta  alfabeto, kiu perfekte riprezentas latinajn sonojn 
(«fi itala prononco. Aperos imu kajero tium onate

/am bono por abonintoj ite „L' ESPERANTO* estas 
Sin. (MUO (Fr. 1.50) ;  por neadon intoj 1 Soi. (Fr. iJSO)

Sin tumi al eldonisto
A. PAOLET — S. Vito al Tagliamento (Italujo)

Konto ĉ t ta Ĉ tkbanko Esperantista — LONDONO
I L/.V

i e n h a v a  80-paĝa multilustrita

Esperanta GVIDLIBRO tra GRAZ
■  l i a — * * »  ■ ■ ■ ■  « i i  ■  i  ■ w i i n . u i —  « m m ...............— i a — . . ,  n  i . » »  i n » .

en pofiformato, kun aldono: Ekskursoj en Stiria. 
Prezo: Sm. O Jio (respondkuponoj) afrankite.

Stiria Esperantista Societo. Schflnaugasse 6 , Graz (Aŭstrio).

•  «*S- « ••••* -  «M *  • • •  t

Iliamaniere gardas sin virinoj kaj viroj de seksaj mal- 
sanoj? Senpagan klarigon donas

^Komerco- , Konstantinovskaja 49, L odi, Rusujo.
■ * . * . ( . v

Kiu povas doni al ni adresojn de firmoj, kiuj volas vendi al ni 
grandajn kvantojn de

sekaj vezikoj de porkoj aŭ de bovoj.
Ciujn elspezojn ni volonte repagos.

J. Mogendorff en Zoon,
Oroenlo (Holando)

(K etnardstoj «n b r ito j  t a j  telpfafef)

Oni vendas belegan 
kolekton de 1000 ilustrita! POSTPARTOJ
(urboj, monumento], pregejoj, kortumoj, pej*a$oJ, p en ta jo j d e  U Cefaj 
artistoj, ^m em orkartoj). : :  ::  : :  Ooi skribi! al la «(km o:

P. Montaron!, Via Priori 22, Per u gi a (Italie).

Vi devas legi en la arte llustrita

K O N G R E S A  G A Z E T O
la cirkulerojn de la Organiza Komitato; la informojn de la Komisionoj; 
la praktikajn konsilojn de M. 2. A.; la artikolojn de famaj Esperantistoj; 
la nomaron de la Kongresanoj; la respondon al ĉiuj viaj demandoj.

S E  JO  . . .  por legi tion, necese estas ricevi la Gazeton. 
Ricevos gjn nur la  jam aligintaj Kongresanoj

V I  A L I Ĝ D  ! Se vi aligos ekzemple en marto, ia 1«
de vi ricevota numero estos la aprila.

La unua numero aperos en Januaro 1914-.

Esperantista Poŝkalendaro 1914
La praktika, de tiu Esperant- 
isto latata poŜHbro reaperis!

Tre interesa enhavo; inter aliaj: artikolo pri kalendara reformo, 
listoj de esperantistaj grupoj kaj de la gazetaro, speciala rubriko

por kolektantoj ktp.

La libreto estas vera trezoro por 
Ciu propagandisto kaj kolektanto

P m o :  Sm. 0,400 (Mk, 0,30) sendkosto eksterlandan Sm. 0,100

Ader & Borel, G. m. b. H., Esperanto-Veriag
Dresden-A. I, Struvestr. 40

La artefarita

JllM O N T A R SIJii *«

• r

B A N O

nonor e i

BERLIN NW 6, Luisenstr. Si* 
Ooi parolas esperante!

Neva knracmelodo!
P o r  m alsanoj d e  la asim ilo , 
de  la s a n g o  kaj p o r  m al
sanoj d e  la ko ro  kaj d e  la 
nervoj k. a . O n i m endu  p ro 
spek to jn  esperantajn  (seo*r 
p a g e )a ŭ  b roŝu re ton  (2 0  Sd .) .
—  D U  f a k k u r a o s t o j .  
Direktoro: D-ro fiREKSl

GRESEJO B Odi LE R * KO.. BERNO


